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Escola Politécnica / Instituto de Matemática
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RESUMO

Os sistemas entre pares (P2P) são distribúıdos e constrúıdos através da colaboração dos

seus participantes, portanto, costumam ser auto-organizáveis e escaláveis. Os ambientes

ub́ıquos são formados por dispositivos completamente autônomos, que se conectam de

forma espontânea com o objetivo de receber e/ou fornecer algum tipo de serviço. Os mo-

delos empregados nas redes P2P apresentam caracteŕısticas adequadas às necessidades

dos ambientes ub́ıquos, já que suportam dinamismo e não possuem um controle centrali-

zado para coordenar as ações dos usuários. Em tais sistemas, as interações ocorrem entre

usuários desconhecidos ou que não se conhecem muito bem, o que os tornam vulnerá-

veis aos ataques de usuários maliciosos. Os sistemas de reputação são propostos para

facilitar as interações entre os participantes através do fornecimento de informações que

possam determinar o grau de confiança das entidades. Este trabalho tem como principal

objetivo avaliar a robustez de protocolos de reputação P2P e sua adequação aos ambi-

entes ub́ıquos. Para isso, construiu-se o simulador PeerRepSim (Simulador para Redes

P2P e Sistemas de Reputação) baseado em modelo de ciclos de busca, que simula um

sistema de compartilhamento de arquivos. A partir dos resultados gerados nas simula-

ções verificou-se a robustez dos protocolos avaliados diante de um conjunto de ataques de

usuários maliciosos. Além da robustez foi posśıvel inferir sobre o comportamento da rede

no que diz respeito à complexidade das mensagens, ao armazenamento e à computação

requerida pelos protocolos. A partir destas informações identificou-se os protocolos de re-

putação mais adequados aos ambientes ub́ıquos, levando-se em consideração às limitações

dos dispositivos que fazem parte destes ambientes.

Palavras-chave: Computação Ub́ıqua, Redes entre Pares (P2P), Segurança, Reputação,

Simulação.
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ABSTRACT

P2P are distributed systems built through the free collaboration of its participants and in

this sense are self-organizing and dynamic. The ubiquitous environments are comprised

of fully autonomous devices that connect spontaneously with the purpose of receiving

and provide some service. The models used in P2P networks have characteristics that

suit the needs of ubiquitous environments, since they are highly dynamic and do not

have a centralized control to coordinate the actions of the users. In these networks, the

interactions occur among unknown users which, frequently, do not know each other. Thus,

the whole system is vulnerable to attacks by malicious users. The reputation systems are

proposed to facilitate interactions among participants by providing information that may

determine the degree of confidence of the entities. The main objective of this work is to

assess the robustness of the P2P reputation protocols and to evaluate the suitability of

these protocols for ubiquitous environments. In that sense, we designed and implemented

PeerRepSim, a simulator for P2P networks and reputation systems, which simulates a

system of file sharing and is based on the model of search cycles. Some experiments

have been conducted in order to evaluate the robustness of chosen reputation protocols

under a series of attacks from malicious users and to determine their network overload,

concerning the complexity of the messages and the storage and computation required.

Based on this study, we identified the set of protocols most suited to the reputation of

ubiquitous environments, taking into account the limitations of the devices that compose

these environments.

Keywords: Ubiquitous Computing, Peer-to-Peer Network, Security, Reputation, Simu-

lation.
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um conjunto de seis anéis de testemunhos [8]. . . . . . . . . . . . . . . . 61

5.1 Arquitetura geral do PeerRepSim. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
5.2 Componentes do Ambiente de Simulação. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80

6.1 Interface do Simulador PeerRepSim: parâmetros iniciais de configuração. 88
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CAṔITULO 1

INTRODUÇÃO

A computação ub́ıqua foi visionada pelo pesquisador MarkWeiser do Instituto de Pesquisa

da Xerox PARC, em 1991 [105]. No ińıcio da computação, muitas pessoas compartilha-

vam um só computador, o mainframe, posteriormente houve a revolução da computação

pessoal, em que cada usuário passou a ter acesso a um só computador, o personal compu-

ter, finalmente, através da computação ub́ıqua, cada pessoa passa a compartilhar muitos

computadores, alguns dos quais desapercebidos dos usuários; tais computadores se dife-

renciam na forma e nas funcionalidades oferecidas para atender diferentes tarefas. Weiser

vislumbrou que os computadores habitariam em objetos triviais da nossa vida cotidiana,

de forma inviśıvel para o usuário. No entanto, naquela época, a sua concretização não

foi posśıvel devido à inexistência de tecnologia de hardware necessária à sua implemen-

tação [80]. Atualmente, a computação ub́ıqua tem se tornado uma realidade, devido

ao advento dos dispositivos portáteis, miniaturização de processadores, aumento de de-

sempenho e capacidade de memória, além do avanço em tecnologias de redes sem fio

(wireless).

A computação ub́ıqua integra a mobilidade em larga escala com as funcionalidades da

computação pervasiva [10]. A computação móvel está relacionada com a capacidade dos

usuários moverem fisicamente serviços computacionais, de tal maneira que os indiv́ıduos

possam usar os serviços oferecidos pelo computador, independente de sua localização.

Já a computação pervasiva diz respeito à transparência dos dispositivos computacionais

presentes no ambiente, ou seja, a invisibilidade dos dispositivos computacionais para o

usuário. Na computação pervasiva, o computador tem a capacidade de captar informações

do ambiente, processá-las e ajustar a aplicação para as necessidades do usuário ou de outro

dispositivo.

A computação ub́ıqua incorpora dispositivos computacionais que estamos acostuma-
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introdução 2

dos a lidar e dispositivos computacionais que nos passam desapercebidos, como objetos

e utenśılios do nosso dia a dia, tais como, eletrodomésticos, roupas, automóveis entre

outros. Os vários dispositivos que fazem parte dos ambientes ub́ıquos podem ser móveis

(telefones celulares, PDAs, laptops, etc.) ou fixos (estações de trabalho, impressoras,

painéis, sensores de ambientes, etc.) e podem se conectar por diferentes tecnologias de

rede. Estes podem ser inter-conectados de forma dinâmica para suportar diversos tipos

de serviços e colaborarem entre si com o objetivo de oferecer e/ou buscar serviços. Os

dispositivos que fazem parte dos ambientes ub́ıquos estão relacionados com o propósito

de cada aplicação.

A ubiquidade pode contribuir na vida cotidiana através de diversas aplicações, que

podem atuar em diferentes segmentos: ensino, residências e automóveis inteligentes, se-

gurança pessoal, saúde e trabalhos colaborativos. A seguir apresentamos alguns exemplos

desse uso.

No ensino, a computação ub́ıqua oferece suporte aos professores e alunos em suas

atividades, aumenta a mobilidade, proporciona flexibilidade e personalização ao ensino.

As informações se tornam dispońıveis para as pessoas em qualquer lugar, qualquer hora

e em qualquer forma [51]. Diversos sistemas foram propostos para aprendizagem supor-

tada por ambientes ub́ıquos. Em [64] são propostos dois sistemas: o JAPELAS, sistema

para aprendizado da ĺıngua japonesa polida, baseado em reconhecimento de contexto. O

sistema fornece aprendizagem às expressões derivadas de situações reais dos aprendizes e

informações pessoais. O segundo sistema é o TANGO, que detecta os objetos ao redor

do aprendiz através de tags de RFID (tecnologia de identificação de rádio frequência) e

fornece informações educacionais. Os usuários constataram que o entendimento da ĺın-

gua japonesa se torna mais fácil quando se faz correspondência com objetos autênticos.

Outro exemplo de aplicação na área educativa é apresentado em [101]. Os pesquisado-

res desenvolveram um sistema de aprendizagem para dispositivos móveis com o objetivo

de promover maior interatividade entre os alunos, que se comunicavam com os colegas

e tiravam dúvidas com professores em tempo real. Como resultado, os pesquisadores

conclúıram que os alunos passaram a ser mais ativos e envolvidos no processo de apren-
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dizagem.

Nas residências inteligentes, diversos eletrodomésticos e objetos possuem sensores e

dispositivos que podem reunir informações sobre o seu uso e tomar decisões sem a in-

tervenção humana. Alguns exemplos destes serviços são os eletrodomésticos: a máquina

de lavar pode se comunicar com uma tag da roupa e acionar o programa de lavagem

adequado [52]; ajuste da temperatura do ambiente de forma automática e controle de

uso das lâmpadas [22]. O projeto ALADIN (Ambient Lighting Assistance for an Ageing

Population) tem como objetivo estudar o impacto da iluminação no bem estar das pes-

soas. O sistema consiste de diversos componentes que podem adaptar vários parâmetros

de iluminação em resposta aos dados psico-fisiológico que ele recebe. A intensidade de

iluminação adaptativa pode contribuir para a saúde do sono das pessoas [3].

Os automóveis possuem grande número de sensores e atuadores. Inicialmente, os

sensores foram utilizados para indicação do ńıvel de combust́ıvel e travas da porta. Agora,

encontram-se nos limpadores de pára-brisas, faróis e até no sistema de freios, que funciona

automaticamente após perceber uma derrapagem. Outro exemplo é o sistema de baliza

para estacionar o véıculo sem que o motorista toque no volante [30]. Na Alemanha, os

engenheiros do Instituto Fraunhofer criaram um sistema que permite a coordenação dos

movimentos dos carros sem a necessidade de ação dos motoristas. Os carros formam uma

rede informatizada através da comunicação sem fio carro a carro. Quando há risco de

acidente, o sistema assume o controle dos carros envolvidos na situação, fazendo com que

cada um tome ações para evitar a colisão [31]. O Stanford Vehicle (apelidado Stanley) é

um projeto de carro com pilotagem automatizada, o sistema empregado é o drive-by-wire

desenvolvido pelo Laboratório de Pesquisa da Volkswagen da América [4].

As câmeras, aparelhos de biometria, GPS (sistema de posicionamento global) e RFID

passaram a ser instrumentos utilizados para garantir a nossa segurança diária. As re-

sidências são monitoradas por câmeras, através de uma central de segurança, que pode

acionar a poĺıcia se perceber alguma movimentação estranha. Automóveis são rastrea-

dos através de GPS pelas empresas seguradores, se furtados, podem ser localizados em
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pouco tempo. As tags de RFID podem ser incorporadas em roupas e outros objetos como

coleiras ou pulseiras para localizar e monitorar pessoas.

O uso de tecnologia ub́ıqua permite aos indiv́ıduos com limitações f́ısicas ou cogniti-

vas uma melhor qualidade de vida. As residências podem ser adaptadas com ajuda da

tecnologia para auxiliar pessoas com limitações. Os pacientes podem sair dos hospitais

(em alguns casos) e serem monitorados em suas residências a partir de dispositivos mó-

veis [22]. Os sistemas ub́ıquos podem monitorar dietas e exerćıcios de indiv́ıduos com

sobrepeso e detectar mudanças ou anomalias. [6] apresenta um projeto para avaliar as

aplicações móveis de bem estar. Existem aplicações de bem estar projetadas para ajudar

os usuários a manter um estilo de vida saudável, por exemplo, o gerenciamento do peso

f́ısico através de est́ımulos ao aumento da quantidade de atividade f́ısica e suporte à ali-

mentação diária. Os dispositivos podem monitorar os batimentos card́ıacos e contar os

passos dados durante a atividade f́ısica e enviar estas informações para o sistema através

da rede sem fio. Além deste monitoramento, os usuários compartilham suas experiên-

cias com outras pessoas. Deste modo, proporcionam bem estar, auxiliam na melhoria da

saúde do indiv́ıduo e sua manutenção no programa.

Os ambientes ub́ıquos podem auxiliar na melhoria da qualidade de vida de indiv́ıduos

com idade média que tenham uma vida solitária em casa. Destacaram como um aspecto

importante para o bem estar as suas redes sociais [22]. Através de sistemas colaborati-

vos os indiv́ıduos podem ajudar uns aos outros através de diversas atividades/serviços.

Os alunos podem compartilhar seu conhecimento e tirar dúvidas com colegas e profes-

sores. Os motoristas podem obter informações sobre as condições das estradas, postos

de combust́ıveis, hotéis e restaurantes de uma determinada área, além de trocar arquivos

de música e v́ıdeo. Os indiv́ıduos podem se reunir em grupos com o objetivo de trocar

diversos tipos de informações e recursos.

Quando se trata de aplicações ub́ıquas que envolvem trabalhos colaborativos, os am-

bientes ub́ıquos apresentam caracteŕısticas semelhantes aos sistemas P2P (entre pares)

[79]. Estes são sistemas auto-organizáveis, cujas entidades estabelecem conexões dinami-
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camente e atuam tanto como cliente (uma entidade que necessita serviços) quanto como

servidor (uma entidade que oferece serviços). Esses sistemas possuem outras caracteŕıs-

ticas atrativas, como o crescimento em escala, a ausência de um servidor central para

controlar as ações das entidades e autonomia dos seus integrantes, que entram e saem do

ambiente quando acharem conveniente. A transiência presente nestes sistemas impacta

diretamente na disponibilidade e qualidade dos serviços oferecidos na rede.

Nos ambientes ub́ıquos e sistemas P2P é pouco provável que as entidades conheçam

umas às outras. Deste modo, as interações ocorrem entre entidades desconhecidas ou

que não se conhecem muito bem [77]. Existe um risco muito grande nas interações

entre as entidades pois há grande número de informações que podem ser compartilhadas

e trocadas nestes ambientes. Naturalmente, surge a preocupação em quem confiar para

interagir de forma segura e como garantir o acesso às informações privadas, mesmo quando

se deseja compartilhá-las em certos contextos e circunstâncias. Não se sabe as intenções

das entidades que detêm essas informações, com qual objetivo elas serão utilizadas e qual

será o impacto no sistema. A privacidade também é uma das grandes preocupações para

o sucesso da computação ub́ıqua [40].

Assim como ocorre nos sistemas P2P, os usuários dos ambientes de computação ub́ıqua

não estão livres dos ataques de usuários maliciosos que visam obter alguma vantagem do

sistema ou mesmo subvertê-lo. Os usuários maliciosos podem ter diversos comportamen-

tos indesejados, tais como: fornecer recursos falsificados, alterar mensagens em trânsito,

não repassar mensagens nem fornecer recursos, fornecer informações falsas, entre outros.

O estabelecimento da confiança é necessário para permitir que as entidades possam

trocar informações de forma segura, mesmo sem a intervenção de uma autoridade cen-

tralizadora. As interações passam a ser realizadas com base no grau de confiança de

cada entidade, em vez de técnicas tradicionais que mapeiam autorizações para direito

de acesso. A partir dos mecanismos de confiança pode-se determinar quantos e quais

recursos podem ser disponibilizados ou revelados para outras entidades [77].

O gerenciamento de confiança através de mecanismos de reputação é reconhecido como
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um elemento importante da computação ub́ıqua para estabelecer confiança e facilitar as

interações entre as entidades [54]. Os mecanismos de reputação agregam opiniões sobre

o comportamento passado das entidades com o objetivo de estimar o seu comportamento

futuro. Esta estimativa é baseada em valores que exprimem o grau de confiança nas

entidades.

Diversos mecanismos de reputação têm sido propostos na literatura para redes P2P,

cada um deles exprime métricas espećıficas para calcular o valor de reputação que será

atribúıdo a cada entidade. Além das métricas, eles diferem na forma como coletam,

agregam e disseminam informações sobre as entidades que fazem parte da rede. Segundo

Robinson et. al. [77] diversos mecanismos foram propostos, mas não existe uma avaliação

sobre o seu desempenho e eficácia em situações práticas dentro da computação ub́ıqua.

Diante dessa lacuna, existem questões abertas sobre como esses modelos de gerenciamento

de confiança respondem aos ataques e ameaças de segurança que as entidades podem sofrer

nesses ambientes.

Neste trabalho, pretende-se estudar os modelos de gerenciamento de confiança propos-

tos para redes P2P que empregam mecanismos de reputação, avaliar o comportamento

do ambiente e a robustez dos protocolos diante de ataques de segurança, bem como a

adequação destes mecanismos aos ambientes de computação ub́ıqua.

Para compreender os sistemas de reputação faz-se necessário um estudo sobre as ca-

racteŕısticas dos ambientes ub́ıquos e dos modelos de redes P2P. A maneira como as

redes P2P são formadas e realizam operações básicas, como busca de recursos que pode

impactar diretamente no desempenho dos sistemas, principalmente, quando se trata de

ambientes ub́ıquos. A arquitetura das redes P2P pode ser estruturada e não estruturada.

A avaliação sobre qual arquitetura é mais adequada aos ambientes ub́ıquos envolve as-

pectos como complexidade de mensagens geradas na rede e o custo da manutenção da

topologia. Deste modo, para avaliar a adequação dos sistemas de reputação aos am-

bientes ub́ıquos é necessário avaliar a arquitetura empregada na rede. Buscou-se neste

estudo avaliar a robustez dos mecanismos de reputação diante dos ataques empregados
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por usuários mal intencionados, bem como analisar os modelos P2P estruturado e não

estruturado, suas vantagens e desvantagens para aplicação em ambientes ub́ıquos.

Os protocolos de reputação em estudo são: P2PRep [23], XRep [24], Abordagem Baye-

siana Combinada [14], STORM [72] e EigenTrust [47]. Os protocolos foram propostos

para ambientes P2P totalmente descentralizados e arquitetura estruturada (Chord) [93]

e não estruturada (Gnutella na sua versão original) [49]. Os protocolos foram escolhidos

por empregarem mecanismos espećıficos para coletar, agregar e disseminar informações

na rede, além de empregar métricas distintas para calcular e atribuir valores de reputação

aos nós.

Os protocolos XRep e P2PRep usam um mecanismo de votação distribúıda para cole-

tar informação sobre os provedores de recurso. O XRep combina reputação do provedor

de recurso e do recurso (arquivo) para escolher qual o provedor mais confiável. O P2PRep

combina a reputação do provedor de recurso com a credibilidade do nó informante.

O Abordagem Bayesiana Combinada é um protocolo proposto para redes P2P e redes

móveis ad hoc. As avaliações de reputação são levemente modificadas na rede pelas

informações aceitas através do uso de uma abordagem Bayesiana modificada. O protocolo

reforça a existência e participação do nó na rede através de mecanismo de reavaliação

periódica e diminuição da reputação ao longo do tempo para inatividade dos nós. Utiliza

a função Beta para a realização do cálculo da reputação. Os parâmetros alfa e beta

representam os comportamentos dos nós na rede, bom e ruim.

O STORM é proposto para o ambiente Chord. Os nós que interagem com o provedor

de recurso s se organizam em cluster, de modo que a recuperação das informações é

realizada de maneira eficiente. A escolha do nó informante é feita de forma aleatória para

prevenir a formação de grupos de conluios.

A avaliação dos protocolos de reputação foi realizada através de uma análise compa-

rativa dos protocolos com algumas caracteŕıstica propostas por [47] e [15], tidas como

fundamentais para a construção de sistemas de reputação. No entanto, algumas destas

caracteŕısticas requer uma avaliação dos protocolos através de simulações.
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Para definir o simulador a ser utilizado na realização dos experimentos observou-se

os estudos realizados por [62] e [11] sobre os simuladores P2P existentes na literatura.

Os autores constataram que os simuladores para redes P2P possúıam deficiências em

alguma de suas funcionalidades e a maioria dos pesquisadores constrúıam seus próprios

experimentos.

Ao analisar os simuladores existentes constatou-se a ausência de um simulador espe-

ćıfico para redes P2P com protocolos de reputação agregado. Deste modo, o PeerRepSim

(Simulador para Redes P2P e Sistemas de Reputação) foi criado com o objetivo de simular

redes P2P e os protocolos de reputação na forma como foram propostos pelos seus auto-

res. A construção do PeerRepSim é baseada no modelo do simulador P2P proposto em

[100], as caracteŕısticas de avaliação dos simuladores apresentadas em [62] e o framework

proposto por Schlosser et al. [83][82] para simular métricas de reputação.

Os protocolos de reputação foram avaliados através de simulações em diferentes ce-

nários, a partir do simulador PeerRepSim. O ambiente de simulação cria uma rede de

compartilhamento de arquivos completamente descentralizada, onde os nós colaboram

com o intuito de oferecer e buscar recursos (i.e., arquivos). O modelo de falhas empre-

gado no sistema incorpora vários tipos de nós, que distinguem-se pelo seu comportamento

malicioso. Em cada cenário ocorre uma variação da quantidade de nós por tipo presente

na rede. A avaliação conduzida avalia a robustez dos protocolos em estudo diante de

ataques de usuários maliciosos e ressalta a eficácia dos métodos empregados por cada

protocolo. Além da robustez dos protocolos de reputação foi posśıvel analisar a com-

plexidade das mensagens geradas na rede e a computação requerida por cada protocolo.

Diante destas informações pode-se concluir qual dos protocolos de reputação é mais ade-

quado aos ambientes ub́ıquos, levando em consideração as limitações dos dispositivos que

fazem parte destes ambientes. Os dispositivos que fazem parte dos ambientes ub́ıquos

podem ter restrições de energia e de recursos computacionais.

Através dos resultados gerados durante as simulações pôde-se inferir que o protocolo

EigenTrust apresenta maior robustez diante dos ataques de usuários mal intencionados.
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Isto se dá porque os valores de reputação dos nós são calculados de forma global na

rede. No entanto, este protocolo demanda mais recursos na sua execução, além de criar

uma rede estruturada para gerenciamento da reputação. O protocolo STORM também

apresentou uma boa robustez diante dos ataques, mas há um custo elevado para ma-

nutenção da topologia estruturada da rede. Os protocolos XRep e P2PRep demandam

uma quantidade maior de mensagens para a execução dos sistemas de reputação, devido

ao seu protocolo de votação distribúıda. Dentre os protocolos analisados o Abordagem

Bayesiana Combinada seria o mais adequado para os ambientes ub́ıquos. Devido a sua

abordagem proativa, ele dissemina uma quantidade menor de mensagens na rede e leva

menos tempo para sua execução.

1.1 ORGANIZAÇÃO DA DISSERTAÇÃO

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: o Caṕıtulo 2 apresenta as caracte-

ŕısticas das redes P2P e dos ambientes de computação ub́ıqua. São descritos os modelos

P2P, a arquitetura da rede, o grau de centralização da rede sobreposta, os modelos de

busca e localização de objetos. Em seguida, são apresentados os sistemas P2P Gnutella

na sua versão original e o Chord. Estes sistemas são a base para o desenvolvimento do

estudo dos protocolos de reputação. No Caṕıtulo 3 são discutidas questões sobre a segu-

rança das redes P2P; os aspectos de segurança, as formas de ataques e soluções propostas

na literatura. Um dos aspectos de segurança, foco deste estudo, é a reputação e confiança

das redes P2P. Deste modo, o Caṕıtulo 4 complementa o Caṕıtulo 3 com o detalhamento

mais aprofundado sobre reputação. São descritos o funcionamento dos sistemas de repu-

tação analisados neste trabalho, como realizam a busca e localização de objetos, o cálculo

da reputação, o armazenamento e disseminação das informações de reputação. Ainda no

Caṕıtulo 4 é apresentada uma análise comparativa dos sistemas de reputação utilizando

como base as caracteŕısticas propostas por [47] e [15], tidas como essenciais no projeto de

sistemas de gerenciamento de reputação. O Caṕıtulo 5 descreve o modelo do PeerRep-

Sim, Simulador para Redes P2P e Sistemas de Reputação, criado para simular redes P2P
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com sistemas de gerenciamento de reputação agregados aos protocolos. É apresentada a

arquitetura do simulador, as métricas empregadas, as entidades que fazem parte da rede

e o modelo de falhas empregado no ambiente. Além disso, descreve-se o funcionamento

do sistemas de compartilhamento de arquivo distribúıdo que é implementado através do

PeerRepSim para avaliar a robustez dos protocolos de gerenciamento de reputação. Os

resultados das simulações são apresentados no Caṕıtulo 6, acompanhados de uma avali-

ação dos pontos positivos e negativos de cada protocolo de gerenciamento de reputação

e uma análise sobre a utilização e adequação destes protocolos em ambientes de compu-

tação ub́ıqua. Por fim, o Caṕıtulo 7 finaliza este trabalho com as conclusões e trabalhos

futuros que podem ser desenvolvidos a partir deste estudo.

1.2 PUBLICAÇÕES

Durante a pesquisa e produção desta dissertação foram publicados os seguintes artigos:

• NASCIMENTO, Anderson Amorim; CARNEIRO, Elisângela Oliveira; COUTI-

NHO, Antonio; GREVE, Fab́ıola. PeerRepSim: um Simulador de Protocolos de

Gerenciamento de Reputação para Redes P2P. SBSeg’2010 Simpósio Brasileiro de

Segurança, Fortaleza, CE, 11 a 15 de outubro de 2010.

• CARNEIRO, Elisângela Oliveira; NASCIMENTO, Anderson Amorim; GREVE,

Fab́ıola. Avaliação de Sistemas de Gerenciamento de Reputação Peer-to-Peer para

Uso em Ambientes de Computação Ub́ıqua. WP2P’2009 Workshop de Redes Dinâ-

micas e Sistemas Peer-to-Peer, Recife, PE, 29 de maio de 2009. p. 29-42.



CAṔITULO 2

REDES ENTRE PARES (P2P) E COMPUTAÇÃO
UBÍQUA

O presente caṕıtulo trata sobre as caracteŕısticas das redes P2P e dos ambientes ub́ıquos

e as semelhanças existentes entre os dois sistemas. São apresentados os modelos das

redes P2P, a classificação quanto o overlay (rede sobreposta), a estrutura da rede e os

métodos empregados para realização de busca e localização de objetos. Em seguida, é

realizada uma análise dos métodos de busca e sua influência no desempenho das redes

P2P. Por fim, são descritos o funcionamento dos protocolos P2P Gnutella na sua versão

original [49] e Chord [93]: como os nós entram na rede e se conectam aos nós vizinhos,

o método de busca e localização de objetos utilizado e como realizam a manutenção da

rede sobreposta.

2.1 REDES P2P E OS AMBIENTES UB́IQUOS

As redes P2P são baseadas nos prinćıpios da auto-organização, crescimento em escala,

compartilhamento de recursos, ausência de uma entidade central e independência dos seus

participantes que colaboram entre si diretamente com o objetivo de formar os sistemas

[9]. As caracteŕısticas básicas das redes P2P se adequam às necessidades dos ambientes

ub́ıquos, visto que ambos possuem comportamentos similares [48].

Diferente da arquitetura cliente/servidor, o modelo P2P permite estabelecer ligações

lógicas entre os nós participantes da rede para a formação da rede sobreposta. Cada

nó possui capacidades e responsabilidades equivalentes, colaboram entre si através da

interação direta com os seus pares sem qualquer controle ou coordenação de uma entidade

centralizadora; eles são responsáveis por suas ações e o seu comportamento é fundamental

para a manutenção do sistema. Os sistemas P2P tem como objetivo fornecer recursos

11
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localizados em outros computadores de maneira distribúıda.

A computação ub́ıqua é um novo paradigma da computação, que diz respeito ao modo

como usamos os computadores. Os computadores estão dispersos nos ambientes sob

diversas formas e funcionalidades; podem ser um simples dispositivo móvel ou notebook,

uma rede de sensores ou tags de RFID (Radio Frequency IDentification) que utilizam

tecnologias de redes sem fio. Os computadores fazem parte do cotidiano das pessoas de

maneira transparente, incorporados em utenśılios e objetos do dia a dia.

Os dispositivos que integram os ambientes ub́ıquos são completamente autônomos, se

conectam de forma espontânea para o estabelecimento de ligações lógicas com o objetivo

de receber e/ou fornecer algum tipo de serviço. Geralmente, possuem funcionalidades

que são importantes para outros dispositivos.

As redes P2P e os ambientes ub́ıquos são altamente dinâmicos e não há uma entidade

central que possa coordenar as ações dos usuários. Em [48] são expostas diversas razões

da atratividade do modelo P2P para organização dos sistemas de computação ub́ıqua.

A segurança e a privacidade são algumas das maiores preocupações dos usuários dos

sistemas P2P e ub́ıquos. Como assegurar segurança aos dados dos usuários e aos seus

recursos. A privacidade dos usuários passa a ser potencialmente ameaçada devido aos

inúmeros dispositivos presentes nos ambientes ub́ıquos por onde eles trafegam, como

controlar a acessibilidade das informações sobre eles mesmos. A espionagem industrial é

tida como exemplo de ataque de privacidade em ambientes ub́ıquos [35]. Embora as redes

P2P possam oferecer uma maior resistência a determinados tipos de ataques intencionais

como visto em [12], não estão imunes aos ataques de usuários maliciosos que podem agir

individualmente ou em conluio.

A principal questão é como estabelecer confiança entre os usuários que interagem

espontaneamente e não conhecem uns aos outros ou se conhecem muito pouco.

Um dos receios inerentes aos sistemas cujos participantes são desconhecidos é identi-

ficar os nós que possam fornecer recursos confiáveis às requisições. Em sistemas centra-

lizados, há uma entidade central que pode informar sobre o grau de confiança dos nós
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participantes da rede. No entanto, em sistemas descentralizados, um dos principais pro-

blemas é a ausência de uma autoridade central que possa informar sobre o desempenho

dos nós individualmente ou garantir e certificar a qualidade dos recursos compartilhados

[26]. Diante da ausência de uma entidade centralizadora, os mecanismos de gerencia-

mento de reputação podem ser empregados tanto para redes P2P quanto para ambientes

ub́ıquos com a finalidade de facilitar as interações entre entidades desconhecidas [54].

Mesmo com todas as similaridades existentes entre as redes P2P e os ambientes de

computação ub́ıqua, deve-se analisar a natureza das aplicações e os modelos de redes

P2P que melhor se adequam às necessidades dos sistemas ub́ıquos. Além do modelo

adequado, deve-se levar em consideração as limitações existentes nos dispositivos. Alguns

dos dispositivos presentes nos ambientes ub́ıquos possuem restrições, tais como: limitação

de poder de processamento, bateria e armazenamento. Desta forma, as soluções e modelos

P2P tradicionais podem necessitar de adaptação para tratar tanto a falta de recursos

quanto a dinamicidade e imprevisibilidade da computação ub́ıqua [48].

2.2 CARACTERIZAÇÃO DAS REDES P2P

Na literatura, pode-se encontrar várias definições para descrever os sistemas P2P. A

definição pura de redes P2P se refere a sistemas totalmente distribúıdos, nos quais os nós

são completamente equivalentes em termos de funcionalidades e desempenho de tarefas.

No entanto, a definição purista falha quando se trata da arquitetura organizada em super-

nós, onde alguns nós possuem papéis diferenciados na rede. De fato, o conceito de sistemas

P2P está relacionado a forma como a sua arquitetura é percebida externamente, de tal

maneira que os nós fazem acesso e trocam diretamente os recursos compartilhados sem

um serviço centralizado. Os sistemas P2P são sistemas distribúıdos, escaláveis, auto-

organizáveis e interconectados através de uma rede sobreposta (ou, overlay) [9]. Eles

não possuem um controle totalmente centralizado e se adaptam a alta transiência dos

seus participantes, que assumem papéis tanto de clientes quanto de servidores (também

designados servents). Além disso, compartilham recursos como conteúdo, ciclos de CPU,
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armazenamento e largura de banda [12]. Entretanto, os sistemas P2P podem recorrer a

elementos centralizados com o objetivo de melhorar o desempenho, sendo que o elemento

centralizado faz parte de um completo sistema P2P.

As redes sobrepostas podem ser diferenciadas também em termos de sua centralização

e estrutura [78]. Os nós são conectados de forma aleatória, sem restrição sobre o número

de nós que participam da rede. A conexão de um nó na rede se estabelece através de

outro nó pertencente à rede e/ou através de servidores bootstrap. Os nós podem se unir

ou sair da rede a qualquer momento, sem conhecimento prévio dos outros membros. Os

modelos das redes P2P podem influenciar diretamente no desempenho do sistema. A

topologia, a estrutura e o grau de centralização da rede sobreposta, além dos mecanismos

de roteamento e localização empregados para mensagens e conteúdos compartilhados são

fundamentais para as operações do sistema. As diferentes arquiteturas para a construção

de sistemas P2P podem influenciar em diversos fatores, tais como: crescimento em escala,

funcionalidades, desempenho, tolerância a falhas, segurança e funções dos nós da rede [17].

2.2.1 Estrutura da Rede

A estrutura da rede determina como a rede sobreposta é criada, bem como os nós

e recursos são adicionados. A arquitetura da rede é categorizada em estruturada e não

estruturada. Para manter a integridade da rede sobreposta são necessárias estratégias

que compensem as mudanças ocorridas na estrutura em decorrência de falhas dos nós.

As falhas podem ocorrer através da sáıda repentina dos nós da rede e/ou defeitos na

conexão [5].

Rede Não Estruturada. A topologia é determinada de forma espontânea, os nós

entram na rede de forma arbitrária sem qualquer conhecimento anterior da topologia.

Quando os nós entram na rede, eles estabelecem ligações dinamicamente com outros nós.

Uma dificuldade associada a esta rede sobreposta é o processo de busca e localização de

objetos [12].
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Os primeiros sistemas P2P criados foram o Napster [2] e o Gnutella, ambos possuem

uma arquitetura não estruturada. O Napster foi o pioneiro na idéia de sistema de com-

partilhamento de arquivos. Ao entrar na rede, o nó compartilha com o servidor uma lista

dos arquivos que possui e deseja compartilhar. O servidor central mantém uma lista de

todos os recursos disponibilizados na rede. O sistema é baseado numa busca centrali-

zada de arquivo. Após problemas judiciais com as empresas fonográficas que requisitam

seus direitos autorais, surgiu um novo sistema P2P completamente descentralizado e com

suporte a anonimidade, o Gnutella.

Na Figura 2.1 são apresentados exemplos de redes P2P não estruturadas. A Figura

2.1(a) mostra a estrutura dos sistemas Napster e BitTorrent [21]. Ao entrar na rede, os

nós se conectam diretamente a um servidor central que se encarrega de algumas ativida-

des, como a busca e localização de recursos. A busca e localização de recursos na rede

será abordada na Seção 2.2.3.

A arquitetura do sistema Gnutella original é apresentada na Figura 2.1(b), os nós

são organizados na rede de forma ad hoc. Ao entrar na rede, os nós emitem mensagens

e ao obter respostas, se conectam a outros nós para formação da rede sobreposta. A

entrada dos nós na rede é descrita detalhadamente na Seção 2.3. O sistema Gnutella

original realiza busca por inundação, o que demanda um número elevado de mensagens

de requisição de recurso na rede. Para solucionar este problema, inicialmente foi proposto

o TTL (time-to-live) que determina o número de saltos que uma mensagem pode dar na

rede e, posteriormente, foi proposto a arquitetura da rede estruturada em super-nós [89].

A Figura 2.1(c) apresenta a estrutura da rede P2P organizada em super-nós. Nesta

estrutura, alguns nós assumem papel diferenciado na rede, são responsáveis pela busca e

localização de recursos. No entanto, qualquer nó presente na rede pode assumir a função

de super-nó, desde que possua um bom poder de processamento e armazenamento.

Rede Estruturada. A topologia da rede sobreposta é altamente controlada e os

recursos são distribúıdos em locais espećıficos para tornar a busca mais eficiente [57]. Tal



2.2 caracterização das redes p2p 16

Figura 2.1. Exemplos de redes P2P não estruturada.

estrutura faz uso de Tabela Hash Distribúıda (DHT), que designa a cada nó (ou recurso)

um identificador (id) único de forma determińıstica e conhecida globalmente.

Na Figura 2.2 são apresentados exemplos de rede estruturada. A estrutura do Tapestry

[111] é apresentada na Figura 2.2(a). O espaço de endereçamento é considerado circular.

Cada nó mantém um mapa de vizinhos. O mapa dos vizinhos tem múltiplos ńıveis, cada

ńıvel l contém apontadores para os nós cujo ID precisa ser combinado com l d́ıgitos.

Cada entrada no mapa de vizinhos corresponde ao apontador para o nó mais próximo na

rede cujo ID combina o número no mapa de vizinhos, até a posição do d́ıgito. Na Figura

2.2(a) mostra o caminho percorrido de um nó 67493 para o nó 34567. A mensagem é

incrementalmente roteada para o nó destino d́ıgito a d́ıgito, iniciando da direita para a
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esquerda. O primeiro d́ıgito a ser verificado é o d́ıgito xxxx7 que corresponde ao ńıvel 1,

posteriormente o d́ıgito xxx67, até o ńıvel cinco correspondente ao ID procurado 34567.

A topologia é reparada e atualizada quando necessário.

A rede CAN (Content Addressable Networks) [71] é outro exemplo de arquitetura

P2P estruturada, apresentada na Figura 2.2(b). A topologia da rede é baseada em um

espaço virtual de coordenadas cartesianas que armazena o par (chave, valor). Cada

nó é responsável por uma zona do espaço que é determinada dinamicamente e mantém

uma tabela de roteamento com o endereço IP dos nós vizinhos a sua zona. Para rotear

mensagem do nó A ao nó E, a mensagem é roteada pela zona de espaço dos nós B, C, D,

até a zona de espaço do nó destino E. Um novo nó que deseja participar da rede CAN

escolhe um ponto P no espaço de coordenadas e envia uma requisição para efetivar a

entrada, a zona então é dividida, e a metade é alocada para o novo nó.

A Figura 2.2(c) apresenta a estrutura da rede Chord baseada em anel. Para fazer

parte da rede Chord, o nó deve conhecer algum nó que faça parte da rede ou usar um

servidor bootstrap. O identificador do nó é atribúıdo através da aplicação da função

hash no endereço IP. Os nós não escolhem a sua posição no espaço de endereçamento.

Cada nó recebe o mesmo número de chaves correspondente aos objetos compartilhados

na rede. Deste modo, a rede consegue balancear a carga igualitariamente entre os nós. A

manutenção da topologia é realizada através da execução periódica de uma função que

atualiza a tabela de roteamento e os apontadores para os nós sucessores e predecessores.

Em redes estruturadas a estrutura da topologia tem impacto no desempenho das

operações, como a busca de objetos, a inserção de novos objetos e a manutenção da

rede sobreposta. Os sistemas baseados em DHT assumem que todos os nós participam

igualmente na rede, hospedam os dados dos objetos publicados ou as informações de

localizações destes objetos. Pode acarretar em gargalos na rede devido a baixa capacidade

de alguns nós [57].
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Figura 2.2. Exemplos de redes P2P estruturada.

2.2.2 Grau de Centralização da Rede

A mudança de paradigma proposta pelas redes P2P é de uma rede totalmente descen-

tralizada. Na prática, nem sempre isto ocorre e os sistemas variam no grau de centraliza-

ção [9]. As redes P2P podem ser encontradas em três graus de centralização: puramente

descentralizado, parcialmente centralizado ou h́ıbrida. Cada uma das arquiteturas são

identificadas a seguir:

Arquitetura Puramente Descentralizada. Os nós executam as mesmas tarefas,

atuam tanto como clientes quanto servidores. As redes podem ser formadas por um

grande número de nós, distribúıdos geograficamente, sem qualquer coordenação central.

A topologia desta rede é apresentada na Figura 2.1(b). O estabelecimento das conexões

é realizado de modo randômico.
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Um exemplo de arquitetura puramente descentralizada é a rede Gnutella original.

A Figura 2.3(a) apresenta um exemplo da rede Gnutella, onde o nó A deseja obter um

recurso na rede. O nó A emite uma query aos seus nós vizinhos, que repassam a mensagem

aos seus nós vizinhos, até esgotar o TTL da mensagem. O nó que possui o recurso e

deseja compartilhá-lo, neste caso o nó B, emite uma mensagem resposta ao nó A. Ao

receber a resposta, o nó A solicitará o download do arquivo. A mensagem de resposta

segue o mesmo caminho da mensagem de requisição. A solicitação do recurso é realizada

diretamente entre o nó requisitor e o nó provedor do recurso.

No Gnutella, a rede lógica formada pelos nós não é combinada com a camada da rede

f́ısica, o que conduz a zig zag de rotas na rede, embora não seja considerado tráfego na

camada de aplicação. A troca de mensagens na rede conduz para um consumo de largura

de banda desnecessário e a atrasos das mensagens por causa do zig zag. O atraso nas redes

puramente descentralizadas pode ser melhorado se direcionar mensagens, primeiramente,

para os nós mais próximos fisicamente. Esta solução não diminui o tráfego da rede, mas

diminuiria o zig zag. Uma solução para diminuição do tráfego da rede é a introdução de

hierarquias dinâmicas, que será descrita a seguir [28].

Arquitetura Parcialmente Centralizada. A base da arquitetura é semelhante a

puramente descentralizada, mas com a introdução de uma camada hierárquica dinâmica.

Alguns nós assumem funções diferenciadas na rede. Estes nós são chamados de super-nós ;

eles mantêm um index central com todos os recursos (arquivos) compartilhados pelos nós

folhas (nós conectados diretamente ao super-nó).

Como apresentado na Figura 2.3(b), os nós são conectados diretamente aos super-nós,

os quais são responsáveis pelas ações de busca e localização de recursos. Ao solicitar um

recurso na rede, o nó A envia uma query ao super-nó da sua rede local, o super-nó S1 ; ele

verifica em seu index se possui o recurso solicitado, caso não possua o recurso solicitado,

ele encaminha a requisição aos demais super-nós da rede. Ao receber uma query, os

super-nós verificam em seu index se possui o recurso solicitado. O super-nó S2 possui

o recurso solicitado e encaminha resposta ao super-nó A com o endereço IP e porta do
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nó folha que possui o recurso solicitado. O super-nó S1 retransmite a mensagem ao nó

A. O nó A estabelece conexão direta com o nó B e solicita a obtenção do recurso. Os

super-nós são designados de maneira automática e geralmente são nós que possuem uma

melhor capacidade de processamento e armazenamento. Um exemplo de sistema que faz

uso deste modelo de arquitetura é o Kazaa [1].

A introdução de hierarquias reduz de maneira eficiente o consumo de largura de banda.

A arquitetura parcialmente centralizada introduz melhoramentos na carga da rede em

relação a arquitetura puramente descentralizada, mesmo sem utilização de servidores

centralizados. Não há um único ponto de falhas, se um super-nó falha a rede automatica-

mente o substituirá por outro super-nó. A rede continua escalável, mas deve considerar

a quantidade máxima de nós folhas (de 50 a 100 nós) conectados a um super-nó para não

causar gargalos na busca de recursos [92].

Arquitetura Hı́brida Descentralizada. É uma arquitetura caracterizada pela

existência de uma entidade central que facilita a busca de recursos na rede. Cada nó

é conectado ao servidor central, para o qual ele pode emitir requisições de conteúdo.

Um exemplo do modelo h́ıbrido descentralizado é a arquitetura do Napster, ilustrada na

Figura 2.3(c). Um nó (ou um cluster de nós) é responsável pelas tarefas de busca de

objetos, indexação dos recursos dispońıveis na rede e identificação dos nós. Ao entrar

na rede os nós se registram no servidor central e compartilha uma lista dos recursos que

possuem. Para solicitar recurso na rede, o nó A emite uma query ao servidor de buscas,

que analisa seus index e verifica se algum nó presente na rede possui o objeto procurado.

Em caso positivo, retorna uma mensagem com as coordenadas de acesso do provedor

de recurso (o endereço IP e porta). Então, o nó A requisita diretamente do nó B a

aquisição do recurso. O sistema BitTorrent também faz uso de uma arquitetura h́ıbrida

centralizada para gerenciar os downloads dos usuários [57].

A vantagem deste modelo é a sua fácil implementação, rapidez e eficiência na locali-

zação dos recursos [9]. No entanto, são mais vulneráveis à ataques de censura, visto que

possui um único ponto de falhas, o servidor central de buscas [28]. Se o servidor central
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sofrer algum tipo de ataque e ficar indispońıvel toda a rede é comprometida. Apenas

a recuperação e o armazenamento de recursos são descentralizados. Este modelo tem

problemas relacionado ao seu crescimento em escala, devido às limitações do servidor

central.

(a) Puramente Descentralizada. (b) Parcialmente Centralizada.

(c) Hı́brida Descentralizada.

Figura 2.3. Exemplos de Arquiteturas P2P.

Os sistemas que não são categorizados como arquitetura h́ıbrida descentralizada po-

dem ainda fazer uso de servidores centrais para atividades espećıficas, como é o caso dos

servidores bootstrap, usados pelos nós para entrarem na rede ou para fornecer aos usuários

recém-chegados à rede uma lista dos atuais usuários.
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2.2.3 Localização e Roteamento de Objetos Distribúıdos em Redes P2P

Localizar recursos ou serviços numa rede onde os nós são altamente transientes é

uma tarefa dif́ıcil devido a constante mudança na topologia da rede [78]. Tal problema

acontece por causa da forma como os nós deixam de participar, o que requer estratégias

de manutenção da rede que possam corrigir e reparar as inconsistências causadas durante

o processo de busca e localização de recursos [5]. Nas redes P2P podem ser empregados

os seguintes modelos de busca: centralizado, inundação e Tabela Hash Distribúıda.

Modelo Centralizado. Os nós se conectam a um servidor central, onde são pu-

blicadas informações sobre os recursos compartilhados. A Figura 2.3(c) mostra como as

operações de busca e localização de recursos são realizadas. O nó envia uma requisição

ao servidor central, que retorna ao nó requisitor uma lista de posśıveis endereços dos nós

que possuem o recurso solicitado. Um exemplo do modelo centralizado é o Napster, um

sistema de compartilhamento de arquivos de música criado por Shawn Fanning, em 1991

[42].

Modelo de Inundação. Cada requisição feita por um nó é enviada para todos os

nós diretamente conectados a ele, os nós vizinhos. A requisição é respondida se o nó

possui uma cópia do recurso solicitado. Caso contrário, ele repassa a requisição para os

nós vizinhos, com exceção do nó que lhe enviou a mensagem, e assim sucessivamente, até

que a requisição seja respondida ou ocorra um número máximo de encaminhamentos.

Existe variações do método de busca por inundação com o objetivo de reduzir a

quantidade de tráfego gerado na rede. [45] propõem uma desseminação de requisição para

uma taxa de nós vizinhos, os nós são escolhidos randomicamente. Já o modelo chamado

caminhos randômicos proposto por [58] se preocupa por todo o caminhado percorrido

pela mensagem. Os nós enviam mensagens para uma quantidade de vizinhos escolhidos

randomicamente e cada uma destas mensagens seguem seu próprio caminho. Os nós

intermediários também reencaminham a mensagem para nós escolhidos randomicamente
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em cada passo.

O modelo de inundação também pode ser usado numa arquitetura de rede organizada

em super-nós, onde o nó folha envia requisição de busca ao super-nó. Caso os nós conec-

tados ao super-nó não possuam o recurso solicitado, o super-nó envia essa requisição para

outros super-nós que a repassam para outros super-nós até o nó obter uma resposta ou

alcançar o TTL estimado. Esse modelo é usado em uma versão melhorada do ambiente

Gnutella que objetiva buscas mais escaláveis [89].

Modelo de Tabela Hash Distribúıda (DHT). O armazenamento e a recupera-

ção de dados distribúıdos é o principal propósito do modelo DHT. Este modelo fornece

uma visão global da distribuição dos dados entre vários nós independente da sua localiza-

ção na rede. Cada nó gerencia um pequeno número de referência para outros nós. Assim,

a carga para recuperação dos itens é distribúıda entre todos os nós da rede. As buscas

podem ser localizadas em O(log N) passos, com N a quantidade de nós presentes na rede.

Os nós e recursos possuem identificadores únicos. É aplicada uma função hash no

endereço IP do nó e na descrição do recurso. Cada nó é responsável pelas chaves mais

próximas, segundo alguma noção de distância. Os nós mantêm informações sobre seus

vizinhos na rede P2P e utilizam o mesmo algoritmo para realizar o roteamento das mensa-

gens até o nó responsável pela chave requisitada. Exemplos de algoritmos de roteamento

mais conhecidos são: Chord, CAN, Tapestry e Pastry [34]. Na Seção 2.3 é descrito

detalhadamente a relização de busca de recurso do protocolo Chord. O modelo DHT é

eficiente para buscas globais e de grandes proporções, mas apresenta problema relacio-

nado ao identificador do documento (o identificar precisa ser conhecido do usuário no

momento da busca) [17].

Considerações. Os modelos de busca apresentados possuem vantagens e desvanta-

gens. O sistema de busca centralizado é extremamente rápido, mas é muito vulnerável à

ataques. O servidor central é o único ponto de falhas e, caso seja atacado, pode conduzir

o sistema à indisponibilidade. O modelo de busca por inundação poderia resultar numa
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busca rápida para arquivos populares, mas na prática, a quantidade de tráfego gerado

pode saturar a capacidade da rede e deixar pouca largura de banda para recuperação de

arquivos. O Gnutella, por exemplo, fornece um sistema robusto que se adapta aos con-

teúdos altamente dinâmicos e redes com altas taxas de transiências dos nós. No entanto,

têm problemas com a busca de conteúdos raros, visto que as mensagens de busca podem

não alcançar toda a rede. O modelo de buscas por inundação é eficiente em comunidades

limitadas e em redes corporativas [78]. O modelo DHT se mostra eficiente na busca de

conteúdo, sendo ideal para a busca de conteúdos raros, mas exige uma organização da rede

em topologia espećıfica. Os pares (chave, valor) devem ser cuidadosamente colocados na

rede para permitir a recuperação eficiente das respostas às queries [33]. Os sistemas que

fazem uso de DHT conseguem distribuir a carga na rede e recuperar dados de forma mais

eficiente. No entanto, este modelo é bastante vulnerável a sáıda de nós da rede (ataques

conhecido como churn), bem como aos ataques itencionais de nós maliciosos. O funcio-

namento correto da DHT depende de protocolos eficientes para manutenção da topologia

da rede que consiga detectar as falhas e manter atualizadas as tabelas de roteamento.

Em [33] é proposto um sistema h́ıbrido chamado YAPPERS (Yet Another Peer-to-

PEeR Systems) que tenta combinar o modelo de inundação doGnutella com a organização

através de DHTs. O objetivo do YAPPERS é criar um serviço de busca P2P sobre a

topologia de rede arbitrária, que opera no topo da rede sobreposta (como faz o Gnutella)

e fornecer a eficiência de busca realizada por um modelo DHT. Assim, espera-se utilizar

as vantagens existentes nos dois modelos de busca.

2.3 SISTEMAS P2P: GNUTELLA ORIGINAL E CHORD

Existem diversos sistemas para redes P2P com modelos espećıficos de arquiteturas,

grau de centralização da rede sobreposta e métodos de busca de localização, conforme já

mencionado acima. A realização deste trabalho de pesquisa tem como foco os protocolos

Gnutella na sua versão original [49] e Chord [93]. Uma melhor compreensão dos caṕıtulos

posteriores é necessário um entendimento sobre o funcionamento destes dois sistemas,
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como os nós entram na rede, se organizam e realizam buscas e o impacto gerado na rede

pela sáıda dos nós. Os sistemas são descritos a seguir:

Protocolo Gnutella Original [49]

O sistema Gnutella original foi proposto para compartilhamento de arquivos. É con-

siderado o primeiro sistema P2P completamente descentralizado [57]. A arquitetura do

sistema é não estruturada, a rede sobreposta é completamente descentralizada e as buscas

são realizadas por inundação com limitação do horizonte das mensagens com aplicação

do TTL [28].

O sistema Gnutella constrói uma rede sobreposta com os seus próprios mecanismos de

roteamento, que permite os usuários compartilharem seus recursos (arquivos) com outros

nós pertencentes à rede. Os nós se conectam através do software da aplicação e funciona

ambos como clientes e como servidores. As atividades da rede não são gerenciadas através

de uma coordenação central. As conexões entre os usuários são realizadas de forma

randômica. Os nós possuem em média três conexões com outros nós e no máximo quatro

conexões [99].

Os nós se comunicam na rede através da troca de mensagens. A rede Gnutella suporta

quatro tipos de mensagens.

Ping. O nó usa este tipo de mensagem para anunciar a sua presença na rede.

Pong. Em resposta à mensagem Ping. Contém o endereço IP e porta do nó emissor

da mensagem, bem como o número de arquivos que o nó compartilha na rede.

Query. Usada para realização de busca. Esta mensagem contém a palavra-chave

do arquivo procurado e o mı́nimo de velocidade requerida para o nó respondendor da

requisição.

QueryHit. Mensagem enviada em resposta a uma Query. Ela contém o número IP,

porta, a velocidade do nó emissor e o número de arquivos encontrados que combinam

com a busca realizada.



2.3 sistemas p2p: gnutella original e chord 26

Push. Mensagem emitida para transferência do arquivo. A troca do arquivo é exe-

cutada diretamente entre dois nós que utilizam este tipo de mensagem.

O sistema utiliza buscas por inundação. Ao receber uma mensagem do tipo Query,

o nó verifica em seus repositórios se possui um arquivo que combina com solicitação

recebida. Se possuir ele encaminha mensagem resposta ao nó requisitor. Caso não possua,

repassa a mensagem para os seus nós vizinhos e, assim sucessivamente, com exceção ao

nó que lhe enviou a mensagem. Se o nó receber mais de uma vez a mesma mensagem, ele

a descarta. A mensagem QueryHit segue o mesmo caminho feito pela mensagem do tipo

Query. Na versão original do Gnutella, as mensagens inundavam toda a rede, causando

uma grande quantidade de tráfego de mensagens. Para conter a inundação, foi proposto

uma medida para diminuir a quantidade de saltos que uma mensagem pode dar na rede,

o TTL (time-to-live). O horizonte que uma mensagem pode alcançar é determinado pelo

valor do TTL [75].

A rede é dinâmica, os nós entram e saem de acordo com a sua conveniência. Para lidar

com o dinamismo da rede, periodicamente os nós emitem mensagens do tipo Ping para

os seus nós vizinhos. O TTL desta mensagem é igual a 2. Isto significa que ao receber a

mensagem os nós a repassam para os seus nós vizinhos. Assim, os nós descobrem outros

participantes da rede. Se algum nó pertencente a sua tabela de roteamento não responde,

ele pode ter falhado ou sáıdo da rede. Os nós podem atualizar suas tabelas de roteamento

com os nós que responderam a sua mensagem.

Protocolo Chord [93]

O protocolo Chord é estruturado, a rede sobreposta é descentralizada, os nós são

organizados em uma topologia de anel. Este protocolo visa tratar sobre o problema da

busca distribúıda em redes P2P através da localização eficiente dos nós que armazenam

um dado item.

Cada nó e recurso na rede possui um identificador, representado por um número de
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m bits. O identificador de um nó é obtido através da aplicação da função hash no seu

endereço IP, enquanto chaves de objeto são obtidas a partir da aplicação da função hash

na descrição do objeto. Os identificadores são ordenados em um ćırculo de identificador

módulo 2m. A rede é organizada em ordem crescente de identificadores. A Figura 2.4(a)

ilustra um ćırculo de identificadores da rede Chord com m = 3 e três nós, os nós 1, 3 e

6. Os nós estabelecem ligações com os nós sucessores e os nós predecessores. Ao entrar

na rede, o nó realiza busca pelo seu identificador. Após descobrir quem é o seu sucessor,

ele envia mensagem ao nó sucessor comunicando a sua entrada na rede. Por exemplo, o

nó 2 ao entrar na rede irá comunicar ao nó 3 sobre a sua entrada. Deste modo, o nó 3

manterá atualizado o apontador para o seu predecessor imediato.

Para acelerar o processo de busca, o Chord mantém informações adicionais ao conhe-

cimento dos nós predecessores e sucessores. Cada nó n mantém uma tabela para os nós

distantes, denominada finger table, com no máximo m entradas. A entrada da finger

table incluirá o identificador Chord, o endereço IP e o número da porta correspondente

ao nó. A i
n entrada na tabela do nó n contém a identidade do primeiro nó s, que sucede

n por no mı́nimo 2(i−1) no ćırculo de identificadores, ou seja, s = sucessor(n + 2(i−1)),

onde 1 ≤ i ≤ m e todos são módulo de 2m. Na Figura 2.4(b) pode ser observado o cálculo

para as entradas da finger table correspondente ao nó 1. A primeira entrada corresponde

ao sucessor imediato de 1, que seria o nó 2, mas o nó não está na rede, logo o sucessor

imediato é o nó 3. A segunda entrada da tabela corresponde ao nó 3 e a terceira entrada

da tabela corresponde ao nó 5, que também não se encontra na rede, sendo o nó 0 o nó

sucessor ao nó 5 presente na rede. Todas as entradas da tabela do nó 3 apontam para o

nó 0, seria o sucessor imediato presente na rede.

Neste estágio, o nó n conhece o seu sucessor e possui uma tabela de roteamento, mas

os outros nós não têm conhecimento sobre a presença de n na rede. O nó n não conhece o

seu predecessor e, consequentemente, o seu predecessor não o conhece como um sucessor

imediato. Para validar e atualizar os apontadores sucessores com as novas entradas e

as sáıdas dos nós, o Chord executa periodicamente um protocolo para estabilização (a

função stabilize( )). A estabilização é suficiente para garantir a corretude das buscas.
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(a) Ćırculo de Identificadores com m = 3. (b) Finger Table dos nós 1 e 3.

Figura 2.4. Ćırculo de Identificadores do Chord.

Na realização da busca, o nó requisitante emite uma query ao nó que fica mais próximo

do nó que possui o objeto. O nó que recebe a query responde com o objeto, caso o possua,

ou repassa a query para o nó mais próximo do nó que possui o objeto. A Figura 2.5(a)

apresenta a finger tabela do nó 8. Como pode-se observar na Figura 2.5(b), o nó 8 deseja

localizar um objeto presente no nó 54, logo, ele precisa localizar informação de acesso

sobre a chave 54. O nó 8 emite uma query ao nó mais próximo do nó que possui a

informação, de acordo com a sua finger table é o nó 42. O nó 42 encaminha a query ao

nó 51, que a reencaminha para o nó 56, que mantém a chave para o nó 54. O Chord

consegue localizar um objeto na rede em O(logN) passos.

(a) Finger table do nó 8. (b) Busca pela chave 54 pelo nó 8.

Figura 2.5. Funcionamento da busca no Chord [94].
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A falha de nós impacta diretamente na disponibilidade dos dados e nas informações

corretas para o roteamento. O Chord trata a falha dos nós em diversos ńıveis. Para

detectar a falha de nós, toda a comunicação entre os nós é checada por timeouts. Quando

um nó detecta a falha do nó durante uma busca, ele escolhe na sua finger table o nó mais

próximo que precede o nó falho e executa a busca novamente. É aplicada uma função

fix_fingers( ) para atualizar a finger table, ela pode ser invocada após a percepção de

falha de nó. Para manter sucessor válido, cada nó mantém uma lista de nós sucessores.

O sucessor de um nó falho se torna responsável pelas chaves e dados do nó falho. Deste

modo, uma aplicação que utiliza Chord deve replicar os dados entre os nós sucessores.

2.4 CONCLUSÃO

Este caṕıtulo apresentou uma definição sobre as redes entre pares (P2P) e suas princi-

pais caracteŕısticas. Abordou as semelhanças existentes entre as redes P2P e os ambientes

ub́ıquos. Em seguida, foram descritos os modelos das redes P2P, a arquitetura e organi-

zação da rede sobreposta, como realizam a busca e localização de recursos e a influência

destas caracteŕısticas no desempenho dos sistemas. Por fim, são descritos o funcionamento

dos sistemas Gnutella na sua versão original e Chord. A compreensão destes sistemas é

fundamental para o entendimento dos protocolos de gerenciamento de reputação.



CAṔITULO 3

SEGURANÇA EM REDES P2P

O aumento significativo do uso das redes P2P a tem tornado alvo de ataques de usuários

maliciosos. Inicialmente os protocolos P2P se preocupavam apenas com o funcionamento

eficiente das redes, o que acarretava na vulnerabilidade a diversos tipos de ataques. Os

ataques às redes P2P podem ser realizados de diversas formas, desde ataques mais co-

muns como negação de serviço a ataques dos próprios mecanismos de segurança, como

os ataques empregados aos sistemas de gerenciamento de reputação. Os atacantes nas

redes P2P podem agir individualmente ou em conluio, o que dependerá dos objetivos

dos atacantes. Neste caṕıtulo, serão abordadas questões de segurança nas redes P2P e

descritas algumas formas de ataques às quais estão sujeitas este tipo de rede.

3.1 ASPECTOS DE SEGURANÇA EM REDES P2P

A segurança depende, em efeito, do funcionamento correto dos sistemas. Em redes

P2P, o funcionamento correto dos sistemas depende da colaboração e do bom comporta-

mento dos seus participantes, que agem tanto como clientes quanto servidores. A falta de

colaboração e o mau comportamento dos nós impactam de maneira significativa nas ope-

rações comuns do sistema, como busca e localização de objetos, adição de novos objetos e

manutenção da rede sobreposta, principalmente, quando ocorre elevadas taxas de churn.

O churn corresponde às entradas e sáıdas repentinas dos nós da rede e afeta diretamente

a conectividade dos nós na rede e, consequentemente, a manutenção da rede sobreposta

[96].

O crescimento das redes P2P como forma de compartilhamento de recursos esbarra

em grandes desafios de segurança. A segurança é fundamental para que as entidades que

fazem parte dos sistemas possam interagir umas com as outras. Em [103] são apresenta-

30
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dos e analisados desafios de segurança presentes em redes colaborativas, destacando-se:

estabelecimento dinâmico da confiança, definição de poĺıticas globais de qualidade de pro-

teção, a privacidade das informações das entidades, concretização da autenticação única

e da autorização diante de infra-estruturas de segurança heterogêneas.

Em [12] foi realizado um estudo sobre os aspectos de segurança requeridos para as

redes P2P. Os aspectos abrangem os problemas relacionados à disponibilidade, autenti-

cidade, autorização, integridade, anonimidade, negabilidade, reputação e confiança. Ao

comparar o estudo realizado por [103] e [12], ambos se preocupam com questões seme-

lhantes de segurança. No entanto, o estudo apresentado por [12] é espećıfico para os

sistemas P2P. Deste modo, segue uma descrição de cada um destes aspectos de segurança

com suas problemáticas e soluções.

3.1.1 Disponibilidade

O aspecto da disponibilidade está relacionado à garantia que os recursos oferecidos

pela rede possam ser alcançados. No contexto P2P, diz respeito à fatia de tempo em que

um objeto ou serviço está dispońıvel aos demais nós, haja vista a transiência dos nós na

rede. Para lidar com o problema da transiência, os sistemas P2P precisam detectar e

tratar as desconexões dos nós [67].

Os ataques e vulnerabilidades que afetam a disponibilidade do serviço são os ataques

de negação de serviço e os ataques de roteamento. Estes ataques tentam impedir o acesso

a um conjunto de recursos ou impedir que um grupo de nós acessem a rede. A replicação

é o método mais comum para se obter certo ńıvel de disponibilidade em sistema de

armazenamento P2P [70].

Ao utilizar redundância dos dados no sistema para aumentar a disponibilidade, ocorre

um aumento na quantidade de dados armazenados que sobrecarrega a rede. As soluções

empregadas para este problema tentam minimizar a redundância sem perda da disponi-

bilidade dos dados no sistema. [109] e [67] apresentam propostas para reparar a perda da
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disponibilidade dos dados em sistemas de armazenamento P2P. [109] propõem o uso de

timeouts para distinguir as falhas permanentes das transientes e impedir a geração de no-

vas réplicas. Os dados mantidos pelos nós que apresentam falhas transientes não precisam

ser replicados, o que representa uma economia no custo na replicação. Em [67] é proposto

um algoritmo capaz de garantir um serviço de armazenamento altamente confiável sem

100% de disponibilidade dos dados. Os autores asseguram que os dados permanecem

armazenados no sistema, independentemente da disponibilidade dos nós, visto que os nós

podem apresentar indisponibilidade temporária em um curto intervalo de tempo.

3.1.2 Autenticidade

A autenticidade aborda a veracidade das informações sobre a descrição de um nó e

de um recurso. Nos sistemas de compartilhamento de arquivos, a autenticidade dos ar-

quivos é verificada quando há coerência entre a descrição do arquivo e o seu conteúdo

[25]. A autenticidade do recurso tem uma relação direta com a disponibilidade. É ne-

cessário aplicar mecanismos de segurança para manter autêntica as réplicas dos recurso

e evitar ataques baseado na modificação não autorizada dos conteúdos, o que acarretará

em indisponibilidade no sistema [65].

O ataque mais simples de autenticidade é a alteração de um arquivo original. A au-

tenticidade das identidades dos nós é uma questão importante, visto que os atacantes dos

sistemas P2P podem empregar ataques sybil (descrito na Seção 3.2). No ataque sybil, um

nó pode adquirir múltiplas identidades com o objetivo de controlar uma parte do sistema

[27]. Uma abordagem para prevenir o ataque sybil é através da certificação das entidades

dos nós. [16] propõe um sistema de gerenciamento de chave pública auto-organizável

que permite os usuários gerarem suas chaves públicas e privadas sem qualquer serviço

centralizado. Neste sistema os nós requerem uma quantia de memória para manter o

gerenciamento das chaves e sobrecarrega a comunicação da rede para trocá-las. Para oti-

mizar a quantidade de memória utilizada e a sobrecarga na comunicação, [98] apresenta

um novo método de autenticação chamado de HDAM (Hash-based Distributed Authenti-



3.1 aspectos de segurança em redes p2p 33

cation Method). O HDAM é um mecanismo eficiente e descentralizado para autenticação

que utiliza Web of Trust e Tabela Hash Distribúıda.

Existem alternativas para alocação de identidades aos nós que desejam fazer parte da

rede, como o uso de identidades fracas e de servidor bootstrap (usado para inicialização

do nó no sistema). A geração de identidades fracas se dá a partir da aplicação de uma

função hash em um identificador externo do nó (por exemplo, o endereço IP). O servidor

bootstrap determina o identificador do nó de forma aleatória. Mesmo através do uso

destas alternativas e da obrigação do nó resolver um crypto puzzle para a obtenção do

identificador, a vulnerabilidade do sistema permanece. É posśıvel retardar o ataque do

nó malicioso, mas não o impede [12].

Os serviços de segurança de rede oferecidos conta com a utilização de encriptação

por chaves. No entanto, uma questão importante é assegurar a autenticidade das cha-

ves públicas. Em ambientes como a Internet a solução conta com a existência de uma

Infra-Estrutura de Chaves Públicas. A hierarquia de Certificado de Autenticação pode

assegurar se uma chave pública pertence a alguém ou não. No entanto, em redes P2P

não há uma infra-estrutura que possa garantir esta autenticação. Para lidar com a au-

sência de infra-estrutura [68] apresenta um esquema baseado em autenticação distribúıda

tolerante a falhas bizantinas. Este esquema visa lidar com o problema da autenticação

em sistemas distribúıdos, em especial, redes P2P. O mecanismo proposto é autônomo e

não há necessidade de uma terceira parte para certificar e assegurar a autenticidade das

chaves. O esquema trabalha corretamente diante de uma quantidade de nós honestos na

rede. [65] utiliza a abordagem de acordo bizantino para propor um protocolo seguro para

distribuição de conteúdo em redes P2P completamente descentralizadas. A autenticação

do conteúdo e sua origem é verificada através da implantação de um certificado digital

do conteúdo.
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3.1.3 Autorização

O conceito de autorização está ligado ao fornecimento de mecanismos de controle

de acesso entre os nós. O controle de acesso geralmente não é empregado nos sistemas

de compartilhamento de arquivo, mas faz-se necessário em aplicações P2P que possuem

regras de acesso, como em sistemas que precisam definir quem pode acessar os dados,

quando e o que pode ser acessado. Contudo, algumas aplicações P2P podem se beneficiar

do emprego do controle de acesso [95].

Nos sistemas tradicionais o controle de acesso é realizado por serviços centralizados.

Entretanto, a natureza descentralizada dos sistemas P2P torna impraticável a utiliza-

ção das soluções clássicas que contam com infra-estrutura fixa, como uma terceira parte

confiável [66].

Algumas soluções são propostas para o controle de acesso descentralizado. Em [66]

é apresentado um esquema onde cada nó classifica seus conteúdos em diversos ńıveis de

segurança. Os nós permitidos a acessar um dado conteúdo precisa ter um certificado de

segurança de ńıvel igual ou superior ao do conteúdo. Os certificados de segurança são

emitidos pelos próprios provedores de recursos que controlam o acesso aos seus conteúdos.

No entanto, esta solução não estabelece as poĺıticas para emissão dos certificados de segu-

rança. [107] propõe uma poĺıtica de controle de acesso baseado em valores de reputação.

São atribúıdos valores aos nós referente a quantidade e qualidade de suas contribuições.

Deste modo, o sistema de reputação pode punir os usuários que disseminarem recursos

ilegais ou maliciosos na rede. Baseado nesta poĺıtica o sistema constrói um grupo de nós,

não somente para construir a topologia de pequeno mundo, mas também para proteger

os recursos e a privacidade dos usuários. Os nós têm acesso aos recursos de acordo com o

certificado do seu grupo. Os nós com maiores valores de reputação têm acesso prioritário

para solicitar recursos.

As soluções para o controle de acesso devem lidar com o anonimato caracteŕıstico

das redes P2P e não comprometer o crescimento em escala da aplicação. Além disso, o

controle de acesso deve encontrar uma forma de manter o incentivo à colaboração, apesar
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das poĺıticas de acesso associados aos mecanismos de autorização [12].

3.1.4 Integridade

Nos sistemas de compartilhamento de arquivos um dos aspectos de segurança mais

requerido é a integridade, usado para a identificação de objetos corrompidos. Os objetos

podem ser corrompidos no momento do seu armazenamento ou no trânsito entre os nós.

Diversos mecanismos de criptografia são empregados para prover a integridade dos

dados nas aplicações P2P. [84] propõe auto-certificação dos dados em redes estruturadas

para uso em P2P-SIP. SIP é um protocolo usado para controle de sessão de comunicação

multimı́dia. A solução proposta não usa uma autoridade central e permite a verificação da

integridade das mensagens em qualquer passo, sendo independe do modelo de roteamento

utilizado na rede. No caso do P2P-SIP, a identidade é armazenada como conteúdo na

rede, chamada SIP-URI (Unified Resource Identifiers). Para proteger a identidade, os

usuários podem usar a auto-certificação. Inicialmente, os usuários criam o par de chaves

pública e privada. Então, ele aplica uma função hash pré-definida na chave pública e a

converte dentro de um SIP-URI válido. Esta solução previne a rede do ataque homem

do meio (man-in-the-middle). Este ataque será descrito na Seção 3.2.

Devido ao custo empregado para violar os mecanismos baseados em criptografia, os

ataques à integridade mais comuns são: i) ataques de poluição de arquivos, onde o nó

malicioso anuncia que possui determinado arquivo, no entanto quando solicitado, o nó en-

via um arquivo corrompido; ii) ataques de falsas respostas, onde o nó atacante intercepta

as mensagens respostas e as alteram com informações de que possui o recurso solicitado

com baixo atraso. Uma outra solução empregada para estes ataques é o uso de sistemas

de gerenciamento de reputação associado com roteamento seguro das mensagens [37].
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3.1.5 Anonimidade e Negabilidade

A anonimidade é dos aspectos de segurança mais almejados em aplicações P2P de

compartilhamento de arquivos, que desejam oferecer aos seus usuários privacidade, con-

fidencialidade e resistência à censura. Segundo Barcellos et. al. [12] a negabilidade pode

ser compreendida como um componente da anonimidade em sistemas P2P. A negabili-

dade vem a ser a negação de um nó em saber o conteúdo dos objetos que ele armazena.

Desta forma, os usuários não podem ser responsabilizados pelo conteúdo armazenado.

Nas aplicações de compartilhamento de arquivo a anonimidade pode estar relacionada

ao autor do objeto, a identidade do nó que armazena o objeto, a identidade e detalhes

do próprio conteúdo e aos detalhes de uma requisição para recuperação do conteúdo.

A busca por anonimidade em aplicações P2P vem desde a censura sofrida pelos usuá-

rios do sistema Napster [2] (aplicação de compartilhamento de arquivos de música). A

arquitetura centralizada do Napster possibilitou que seus proprietários e alguns usuários

fossem responsabilizados legalmente pelo conteúdo armazenado. O principal objetivo dos

sistemas de comunicação anônima é ocultar a relação entre o usuário e o servidor [110].

Em [38] a anonimidade é compreendida em três partes, a anonimidade do nó requi-

sitor, a anonimidade do nó respondedor e a anonimidade mútua, fornecida por ambos,

o requisitor e o respondedor. A anonimidade mútua protege o requisitor e o responde-

dor, bem como a comunicação anônima entre eles, na qual uma outra parte não pode

identificar um par de nós que estejam se comunicando. [38] propõem um protocolo para

anonimidade mútua, chamado PUZZLE para sistemas móveis P2P. O PUZZLE emprega

o esquema SSS (Shamir’s Secret Sharing) [85] para emitir requisições anônimas e utiliza

o algoritmo IDA (Information Dispersal Algorithm) [69] para a obtenção de recursos de

forma anônima. Durante as simulações, os autores constataram que o PUZZLE alcança

anonimidade mútua com um alto grau de anonimidade em redes móveis P2P e com baixa

sobrecarga de processamento criptográfico.

[102] apresentam um estudo sobre autenticação anônima em redes P2P. Neste estudo
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os autores analisaram as vantagens e desvantagens de empregar anonimidade e autenti-

cação em sistemas P2P. Apontam diversas soluções para anonimidade em redes P2P: uso

de pseudônimos [56], secret handshakes [41], prova do zero conhecimento [106], assina-

tura cega justa [91], grupos de assinaturas [76], autenticação anônima K-TIMES [63],

UCH-VE (Universal Custodian-Hiding Verifiable Encryption) [55].

Em [110] é proposto uma análise do modelo de comunicação anônima para sistemas

P2P que usa grau de anonimidade e método probabiĺıstico. Após analisar quantitati-

vamente diferentes estratégias para sistemas de comunicação anônima, os autores con-

clúıram que: (a) os sistemas P2P estruturados têm uma maior probabilidade para vazar

informações do que os sistemas não estruturados; (b) o grau de anonimidade não é li-

nearmente relacionada ao tamanho do túnel (método utilizado como estratégia para o

roteamento de mensagens proposto em [32]); (c) quanto maior o conhecimento da rede

pelos nós menor será o seu grau de anonimidade.

3.1.6 Reputação e Confiança

O funcionamento correto dos sistemas P2P depende da colaboração e do comporta-

mento adequado dos seus participantes. Quando os nós não colaboram no sistema ou

apresentam um mau comportamento, as consequências podem ser danosas. Podem cau-

sar problemas individuais e até mesmo levar o sistema ao colapso. Existem diferentes

abordagens para incentivar os nós a colaborarem na rede. Os mecanismos de incentivo

podem ser baseados em confiança e reputação, baseados em comércio (inclui mecanismos

de micro-pagamento) e esquemas de troca de recursos [9].

O Mojo Nation [61] é um exemplo de incentivo baseado em comércio. Os usuários que

oferecem recursos (tempo de processamento e espaço em disco) podem acumular unidades

de mojo (uma espécie de moeda) para gastá-la posteriormente. Em [74] é apresentado

o modelo escambo, utilizado para incentivar a colaboração nos sistemas P2P. Os nós

presentes na rede obtém recursos mediante troca, ou seja, o nó só obterá recursos da

rede se compartilhar seus próprios recursos. Deste modo, os nós que não colaboram são
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encorajados a participar ou a sair da rede.

No esquema de confiança e reputação cada nó possui uma reputação associada, que

parte de um estado inicial e é constrúıda ao longo da vida de um nó com base nas

transações realizadas na rede. A partir dos valores de reputação atribúıdo ao nó pode-se

estabelecer a relação de confiança. As relações de confiança podem ser de um nó para

outro (confiar em um nó para prover um recurso), de um nó para vários (confiar em

um conjunto de nós para realizar transações), de vários para um (como um conjunto de

nós que confia em um ĺıder) e de vários para vários (quando um grupo confia em outro

grupo) [9]. Após o estabelecimento da confiança no sistema e nos nós que fazem parte

do sistema, pode-se usar a confiança transitiva. Isto significa que se um nó A confia no

nó B, que por sua vez confia no nó C, então o nó A, por transitividade, confiará no nó C

[44].

A construção de um sistema de reputação que consiga determinar de forma segura e

eficiente os valores de confiança dos nós, que fazem parte de um sistema descentralizado

de larga escala (onde ocorrem entradas e sáıdas de nós com comportamentos variados)

com valores atualizados e dispońıveis é um dos grandes desafios em redes P2P [12].

Os sistemas de reputação têm em comum três ações: (i) coleta de informações, (ii)

determinação de escore/ranqueamento e (iii) ações de respostas [60]. A maneira como

esta ações são realizadas diferem nos protocolos de gerenciamento de reputação propostos

na literatura. Sistemas de gerenciamento de reputação são o foco deste trabalho e merece

um maior aprofundamento. No próximo caṕıtulo é apresentada uma abordagem maior

acerca das funcionalidades dos sistemas de gerenciamento de reputação e são descritos o

funcionamento de alguns sistemas de reputação P2P.

3.2 AÇÕES DE NÓS MALICIOSOS

Nas redes P2P podem existir diferentes tipos de participantes com comportamentos

distintos. Espera-se que as entidades pertencentes à rede estejam sempre dispońıveis para
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colaborar na execução dos objetivos propostos pelo sistema. Apesar de não possuir um

único ponto central de falhas, quando os nós não funcionam corretamente, parte ou até

mesmo todo o sistema pode falhar.

O comportamento dos nós pode ser categorizado em bom e mau. Os nós que possuem

bom comportamento são aqueles que cooperam no sistema através do fornecimento dos

seus recursos e de informações corretas. Os nós com mau comportamento podem ser

classificados em maliciosos e egóıstas [59]. Os nós maliciosos e egóıstas se distinguem

através dos seus objetivos. Os participantes egóıstas desejam apenas usar os serviços do

sistema enquanto não contribuem ou o fazem minimamente. Podem até oferecer recursos

para manter a falsa impressão de cooperação, mas não oferecem o esforço necessário para

prover o serviço e se negam, na maioria das vezes, a emitir informação sobre os nós ou

retransmitir mensagens de requisição de recurso. Por outro lado, os nós maliciosos podem

agir individualmente ou em conluio com objetivo de comprometer o funcionamento do

sistema [72].

[29] classifica os ataques sofridos nas redes P2P em três categorias: ńıvel baixo, ńıvel

médio e ńıvel alto. Os ńıveis correspondem na forma como os ataques são explorados,

visto que as redes P2P operam na camada de aplicação, sendo constrúıdas no topo de

outras camadas que fornecem alguma forma de comunicação entre os nós. A seguir são

descritos os ataques que ocorrem nas três categorias.

3.2.1 Ataques de Baixo Ńıvel

Ataque de Negação de Serviço. É um ataque que causa parada do funcionamento

de um serviço. Os ataques de negação de serviço influenciam diretamente na disponibili-

dade e oferecimento dos recursos. Os nós maliciosos podem realizar este ataque através

de diversas ações, tais como: inundando a rede com pacotes inválidos e requisições falsas;

ao receber uma requisição de recurso os nós emitem respostas afirmativas, dizem possuir

o recurso, mas quando solicitados negam tê-lo ou se recusam a oferecê-lo; os atacantes so-

brecarregam um nó espećıfico, deixando-o incomunicável; interceptam mensagens de nós
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lentos e as encaminham de forma alterada ou descartam mensagens de nós rápidos [12].

Defender a rede de ataques de negação de serviço não é fácil, principalmente, quando os

atacantes agem em grupos. Existem algumas técnicas para lidar com nós maliciosos que

tentam inundar a rede com requisições, como: limitar a velocidade em que os nós fazem

requisições de recursos na rede e estabelecer ordem de prioridade de respostas por tipo

de mensagem recebida.

Ataque Homem do Meio (Man-in-the-Middle). Uma entidade maliciosa pode

estar situada na rede entre dois nós honestos. Toda a comunicação entre estes dois nós

passa pelo nó atacante. O nó atacante pode ter um comportamento passivo e permanecer

indetectável, o que permite ouvir toda a comunicação entre os nós por um longo peŕıodo

de tempo desejável. Após ter informações suficientes, os nós maliciosos podem desejar

ter um comportamento mais ativo e interceptar mensagens e/ou enviar mensagens falsas.

O nó malicioso pode substituir as informações de IP e porta da mensagem recebida pelas

suas e repassar a mensagem ao nó requisitor. Quando o nó solicita o recurso, ele fornece

um recurso falso. O atacante pode assumir a identidade de outros nós (ou de ambos).

Tal ataque ameaça apenas os nós envolvidos, mas não acarreta perigo para toda a rede.

As redes organizadas em super-nós conseguem lidar com este de tipo de ataque, a não

ser que o próprio nó designado super-nó seja uma entidade maliciosa. Uma forma de

prevenção para ataques do tipo homem do meio é o uso de assinaturas digitais baseadas

em chaves públicas criptografadas. O uso de chaves públicas permite que a integridade

das mensagens seja verificada [29].

3.2.2 Ataques de Ńıvel Médio

Ataque de Worm. O worm é semelhante a um v́ırus, um programa de computador

que se auto-replica, sendo uma ameaça significativa para redes P2P. Um worm na rede

P2P verifica as tabelas de roteamento do nó e infecta o conjunto de nós vizinhos. Desta

forma, consegue uma disseminação de modo exponencial na rede. As redes P2P, quando
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infectadas por worms, podem ser usadas para atacar outros hosts e redes. Os objetivos

do ataque podem ser diversos, como coleta de senhas e cartões de crédito ou ataques de

negação de serviço em outras redes. Para evitar ataques de worms, os nós devem manter

a aplicação segura.

Se as entidades honestas sofrerem ataques de worms, elas poderão passar a atacar

as redes P2P. Os nós bem intencionados não têm consciência do ataque, redistribuem

recursos que foram adulterados sem o seu conhecimento [24].

3.2.3 Ataques de Alto Ńıvel (Ńıvel de Aplicação)

Ataque Racional. Para que as redes P2P funcionem de forma efetiva, os partici-

pantes precisam cooperar de maneira justa e eficiente. No entanto, em alguns casos onde

a cooperação não é reforçada, os nós têm um comportamento racional, buscam minimi-

zar o oferecimento e maximizar a obtenção de recursos da rede. Algumas aplicações de

compartilhamento de arquivos P2P como o BitTorrent [21] regulam as taxas de ofereci-

mento e obtenção de recursos em função da cooperação dos usuários para evitar ataques

racionais de usuários maliciosos.

Ataque Sybil. É quando uma única entidade maliciosa representa um grande nú-

mero de usuários da rede P2P, cujo objetivo é controlar uma parte da rede [27]. O ataque

sybil ocorre quando o sistema de autenticação é fraco e permite que um único nó possa

se passar por vários nós. É imposśıvel evitar completamente o ataque sybil nas redes

P2P, o que depende de uma entidade centralizadora confiável para atribuição de identi-

ficadores. Uma outra alternativa é o uso de um servidor bootstrap, que fica responsável

por determinar e atribuir um identificador ao nó que deseja ingressar na rede P2P. Os

identificadores gerados pelo servidor bootstrap são determinados de forma aleatória.

Ataque Eclipse. O objetivo do ataque eclipse é dividir a rede em duas ou mais

partições. Os nós atacantes comprometem os links de comunicação dos nós honestos. Os
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links são responsáveis por manter a rede sobreposta e implementar as funcionalidades

da aplicação [87]. Deste modo, todas as mensagens emitidas pelos nós honestos passam

pelos nós maliciosos. Este ataque é semelhante ao ataque empregado pelo homem do

meio, mas em escalas maiores. Para realizar o ataque, os nós maliciosos colocam alguns

nós em caminhos de roteamento estratégico que existem entre duas partições. Quando os

atacantes conseguem sucesso na execução do ataque eclipse, combinados com a criação

de falsos nós (ataque sybil), podem conduzir a rede a indisponibilidade dos seus serviços,

principalmente as redes que não conseguem manter eficientemente as tabelas de rotea-

mento. As tabelas de roteamento dos falsos nós contém entradas inválidas. As técnicas

usadas para prevenir os ataques eclipse são semelhantes às técnicas utilizadas no ataque

homem do meio.

Como no ataque sybil, é importante prevenir um nó malicioso de escolher onde os

novos nós são colocados no espaço de endereçamento. Quando o número de ataques sybil

é grande o suficiente, torna posśıvel a execução de ataques do tipo eclipse.

3.2.4 Ataques de Entidades Maliciosas nos Sistemas de Reputação

Os participantes que atacam os sistemas de reputação são motivados por egóısmo ou

por intenções maliciosas. Os nós egóıstas ou racionais manipulam os valores de reputação

para o seu próprio benef́ıcio, enquanto os nós maliciosos tentam diminuir a reputação

dos outros participantes ou impactar na disponibilidade do sistema de reputação. Os

nós maliciosos podem atacar o sistema de reputação sozinho ou em conluio. Os ataques

coordenados são mais dif́ıceis para detectar e defender. Os nós maliciosos podem ter

comportamento variado, o que dificulta a sua localização no grupo e torna o sistema de

reputação mais vulnerável [39].

Os nós maliciosos tentam atacar os sistemas de reputação de diversas formas, tais

como: envio de falsas informações sobre a reputação dos nós, alteração de informações

confiáveis, negação do fornecimento de informações de reputação, desvio do processo

algoŕıtmico para realização do cálculo da reputação, aumento abusivo da sua própria
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reputação (ou de alguns nós espećıficos) visando promover as transações fraudulentas ou

subverter a disponibilidade do sistema [72].

O objetivo do sistema de reputação é fornecer uma métrica que reflete o comporta-

mento das ações dos nós na rede, a qual não pode ser manipulada por nós maliciosos. O

objetivo pode não ser alcançado se os nós maliciosos conseguem influenciar o sistema de

reputação através da alteração dos valores de reputação dos participantes da rede. Os

nós maliciosos executam diversas formas de ataques para modificar os valores de reputa-

ção dos nós. Em [39] são identificadas diversas classes de ataques contra os sistemas de

reputação, conforme descritas abaixo:

Auto-promoção. O nó atacante altera sua própria reputação com o objetivo de

aumentá-la. Os atacantes podem explorar fraquezas do sistema de reputação e alterar

os valores de reputação, o que pode ocorrer durante a realização do cálculo da reputação

ou na disseminação dos valores de reputação. O ataque da auto-promoção pode ser

realizado por um único nó ou por um grupo de nós que agem em conluio. Os sistemas de

reputação que não usam mecanismos para prover autenticação e integridade dos dados

são vulneráveis ao ataque da auto-promoção, porque não são capazes de diferenciar as

informações leǵıtimas das falsas.

Whitewashing. Os atacantes abusam do sistema através do oferecimento de re-

cursos ruins e quando a sua reputação encontra-se baixa eles usam a vulnerabilidade do

sistema de reputação e reparam a sua reputação. Após reparar a sua reputação, os ata-

cantes continuam com o comportamento malicioso. Os nós, geralmente, saem do sistema

e retornam com uma nova identidade e com os valores de reputação atualizados. Os nós

que realizam este ataque são denominados traidores. Inicialmente, podem ter um bom

comportamento no sistema e, quando conseguem altos valores de reputação, passam a ter

um comportamento ruim.
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Caluniadores. Um nó ou vários nós produzem informações negativas sobre outras

entidades. O efeito do ataque de apenas um nó atacante é pequeno, principalmente se

o sistema limita a taxa de informações negativas. A falta de autenticação e alta sensi-

tividade da formulação para feedbacks negativos são os principais fatores que facilitam

ataques de nós caluniadores. Dependendo da aplicação do sistema, os ataques de nós

caluniadores pode ser mais severo do que ataques de auto-promoção.

Orquestrado. Os nós maliciosos empregam esforços para atacar através das três

estratégias citadas acima. Os ataques são coordenados e utilizam diversas estratégias para

o seu benef́ıcio. Um ataque orquestrado, também conhecido como ataque de oscilação, é

quando os nós maliciosos se dividem em dois grupos e cada grupo tem comportamentos

distintos ao longo do tempo. Enquanto um grupo exibe comportamento honesto e constrói

a sua própria reputação, diminui a velocidade de decréscimo da reputação do grupo de

nós maliciosos. Quando a reputação dos nós maliciosos fica baixa, os grupos trocam o

comportamento. Outra forma de ataque é a promoção de determinado grupo.

Negação de Serviço. Os nós maliciosos causam a negação de serviço para não

efetuar o cálculo da reputação e/ou disseminar as informações de reputação na rede. Im-

pedir que o sistema de reputação possa operar corretamente por causa de ataques de

negação de serviço pode ser atrativo para nós maliciosos que corrompem os valores de

reputação, principalmente se a aplicação emprega um sistema de reputação automatizado

e precisa tomar decisões em tempo hábil. Quando o sistema de reputação não funciona

corretamente, a reputação dos nós maliciosos permanece inalterada e eles não são penali-

zados pelo seu comportamento inadequado. Desta forma, os nós não conseguem escolher

adequadamente o melhor provedor de recurso, ou seja, o nó mais confiável. Os sistemas

P2P que empregam algum mecanismo centralizado são mais vulneráveis aos ataques de

negação de serviço.

No projeto de sistemas de reputação deve-se verificar quais ataques a aplicação pode

sofrer por usuários maliciosos e procurar tratar cada um deles com métodos e ferramentas
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adequados. Além dos ataques mencionados anteriormente, os participantes dos ambientes

ub́ıquos e das redes P2P se preocupam com os ataques de privacidade.

3.2.5 Ataques de Privacidade

Os pesquisadores têm se preocupado em proteger a privacidade dos usuários no mundo

eletrônico. No entanto, é dif́ıcil fornecer uma definição concreta do que vem a ser pri-

vacidade. Cada indiv́ıduo define o que são dados privados de acordo com o contexto da

situação e de suas necessidades [19]. O que é dado privado em um contexto pode não o ser

em outro, por exemplo, o indiv́ıduo pode fornecer informações do seu cartão de crédito

para efetivar uma compra, no entanto, não gostaria que estas informações fossem parar

nas mãos de pessoas desconhecidas.

Durante o ataque de privacidade, o nó atacante obtém informações não autorizadas de

outros usuários. Em [36] são descritas as formas que os atacantes empregam para obter

as informações não autorizadas, conforme descritas abaixo:

• Comunicação de ”primeira mão”: o nó atacante obtém as informações privadas

através de informações de ”primeira mão”, quando o indiv́ıduo fornece-a diretamente

ao nó atacante.

• Comunicação de ”segunda mão”: ocorre a transmissão das informações de um nó

para outro sem autorização expressa. A diferença entre o ataque de ”primeira mão”

e o ataque de ”segunda mão” é que, no ataque de ”segunda mão”, o indiv́ıduo não

controla mais as informações. A agregação e disseminação de informações no meio

digital é muito fácil de acontecer, portanto, os indiv́ıduos precisam confiar antes de

fornecer certas informações.

• Observação: os atacantes podem obter informações por configurar dispositivos para

monitorar o ambiente, sem consentimento dos indiv́ıduos.

• Inferência: após reunir grandes quantidades de informações através de comuni-
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cações e de observações, um sistema automatizado combina as informações e faz

inferências. A partir de uma certa quantidade de dados é posśıvel extrair um perfil

da v́ıtima.

Os usuários podem negociar suas preferências de privacidade com o ambiente. Para

isso, o usuário precisa confiar no sistema. Se o sistema trai o usuário, a sua privacidade

pode ser perdida.

As soluções para fornecer privacidade aos usuários dos sistemas apresentadas por

[19] e [53] são baseadas na noção de confiança. [19] propõem um modelo de confiança

chamado p-Trust, que permite um nó na rede P2P medir o grau de confiança que ele

pode ter em outro nó durante uma transação com a finalidade de proteger os seus dados

privados. O modelo p-Trust consideram quatro fatores enquanto avaliam a confiança

dos nós: o histórico comportamental dos nós, os atributos do nó, reputação dos nós em

termos de feedbacks de origens não confiáveis e recomendações de outros nós confiáveis.

O modelo proposto por [53] integra gerenciamento de confiança com controle de acesso

para proteger a privacidade em ambientes colaborativos. O valor de confiança é avaliado

em três passos: (a) baseado nos históricos das avaliações do nó; (b) o valor de confiança

dos nós informantes; (c) combina os valores dos históricos das informações com o valor

de confiança dos nós informantes.

3.3 CONCLUSÃO

Este caṕıtulo apresentou os ataques que podem sofrer os sistemas P2P e ambientes

ub́ıquos que façam uso deste modelo. Foram apresentadas as formas de ataques e algumas

soluções propostas na literatura para resolve estes problemas. Os ataques empregados de-

pendem da intenção do usuário mal intencionado. Podem ser ataques pontuais, atingindo

apenas uma pequena parte da rede, ou ataques que buscam subverter todo o sistema. As

soluções de segurança para as redes P2P são fundamentais para o emprego deste modelo

em diversos ambientes, tanto domésticos quanto acadêmicos e corporativos.



CAṔITULO 4

SISTEMAS DE REPUTAÇÃO P2P E ANÁLISE
COMPARATIVA

Este caṕıtulo aborda o funcionamento dos mecanismos de gerenciamento de reputação em

sistemas online e descreve as ações realizadas por esses mecanismos para fornecer infor-

mações confiáveis sobre o comportamento dos usuários que participam dos sistemas. Em

seguida, apresentamos alguns protocolos de gerenciamento de reputação para redes P2P

completamente descentralizadas. Os protocolos apresentados são: P2PRep [23], XRep

[24], Abordagem Bayesiana Combinada [14], STORM [72] e EigenTrust [46]. São descri-

tos o funcionamento destes protocolos. Como realizam as ações de coleta de informações,

cálculo do valor de reputação atribúıdo aos nós, atualização das informações sobre o com-

portamento dos nós e a distribuição das opiniões na rede. Por fim, é apresentada uma

análise comparativa dos protocolos de acordo com caracteŕısticas propostas por [46] e [15]

que devem ser consideradas na construção de sistemas de gerenciamento de reputação.

4.1 SISTEMAS DE REPUTAÇÃO

Os mecanismos de reputação visam coletar, agregar e disseminar informações sobre o

comportamento passado dos usuários que fazem parte dos sistemas com intuito de prever

o seu comportamento futuro. As informações servem como referência para os usuários

identificarem quais provedores de recursos são prováveis de oferecer recursos confiáveis.

O objetivo dos sistemas de reputação é ajudar os participantes das redes a decidirem em

quem confiar, encorajar a participação e impedir a participação de usuários desonestos

[73].

Um exemplo bem sucedido de sistema que usa mecanismo de reputação é o eBay

(utilizado para vendas online), onde as altas taxas de sucesso de suas transações são

47
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atribúıdas ao sistema de reputação [73]. Após cada transação, o vendedor e o comprador

avaliam uns aos outros e deixam comentários sobre a transação. Todas as avaliações são

armazenadas em um servidor central, dedicado à coordenação das atividades entre os

usuários. As informações sobre a reputação dos usuários podem ser obtidas a qualquer

momento. Diferente do sistema empregado pelo eBay, os sistemas de reputação utilizado

nas redes P2P são distribúıdos e descentralizados. Em muitos sistemas, a reputação é

realizada de maneira ”cega”e nem sempre corresponde a uma avaliação verdadeira.

As interações nos sistemas P2P e computação ub́ıqua ocorrem, na maioria das vezes,

entre usuários desconhecidos ou que não se conhecem muito bem. No entanto, esses

sistemas não possuem uma entidade centralizadora que possa disponibilizar a qualquer

momento as informações sobre a reputação dos seus usuários, como ocorre no eBay.

Por causa da descentralização, a manutenção da disponibilidade e confiabilidade das

informações de reputação dos usuários de sistemas descentralizados torna-se uma grande

preocupação. Acredita-se que o futuro das redes P2P dependerá de sistemas de reputação

robustos que possam coletar e agregar as opiniões dos usuários de forma a assegurar a

confiabilidade dessas informações e, consequentemente, contribuir para a qualidade dos

recursos obtidos [23].

Para manter a disponibilidade das informações de reputação é necessário distribúı-las

na rede entre os pares, visto que os nós são autônomos e podem sair da rede a qual-

quer momento. A confiabilidade das informações dependerá de mecanismos de reputação

efetivos e robustos que possam impedir a participação de usuários desonestos na rede e

minar os seus ataques. Contudo, os sistemas de reputação devem ser adequados às carac-

teŕısticas inerentes das redes P2P de maneira que possam coletar as opiniões dos usuários

e assegurar a confiabilidade destas informações para influenciar de maneira positiva na

escolha dos recursos.
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4.2 SISTEMAS DE REPUTAÇÃO PARA REDES P2P

Vários sistemas de reputação foram propostos na literatura para redes P2P, cada um

desses sistemas possuem caracteŕısticas e métricas que os distinguem uns dos outros. Os

sistemas de reputação podem ser descentralizados ou centralizados. Nos sistemas de repu-

tação centralizados há uma entidade responsável por fornecer e armazenar as informações

e calcular o valor da reputação de cada nó. Já nos sistemas de reputação completamente

descentralizados, as informações sobre os provedores de serviços são armazenadas em cada

nó. Os nós mantêm informações sobre os provedores de recursos que tenham interesse.

Para realizar o cálculo da reputação, os nós podem combinar os valores coletados com os

valores que possuem armazenados.

Os sistemas de reputação também podem ser classificados em proativos ou reativos.

Os sistemas proativos são aqueles em que o nó envia o resultado da sua avaliação logo

após a realização de cada transação entre dois nós no contexto da aplicação. Nos sistemas

reativos um nó envia uma informação sobre o comportamento de um outro nó apenas

quando solicitado [18].

Existem algumas ações executadas pelos nós que são comuns nos sistemas de reputa-

ção reativos e descentralizados. Estas ações podem ser observadas na Figura 4.1, onde o

nó p requisita determinado recurso r na rede. Se o sistema não fizesse uso de um sistema

de reputação para auxiliar os nós na obtenção de recursos confiáveis, seria necessário ape-

nas a execução das ações 1 (requisição do recurso), 2 (verificação interna pelos provedores

de recursos), 3 (oferecimento do recurso), 8 (solicitação do recurso) e 9 (fornecimento do

recurso) para obtenção do recurso. No entanto, apenas estas ações não oferecem uma mı́-

nima garantia de que o usuário receberá um recurso confiável. Nos sistemas de reputação,

os nós podem selecionar os melhores provedores de recursos com base nas informações

recebidas sobre o comportamento passado dos nós provedores de serviço e oferecem métri-

cas para calcular a reputação destes nós e escolher o provedor de recurso mais confiável.

A execução das ações 4, 5, 6, 7 e 10 são comuns aos sistemas de reputação reativos. Nos

sistemas de reputação proativos, a execução da quarta ação não seria necessária, visto
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Figura 4.1. Ações realizadas pelos nós em sistemas P2P que usam mecanismos de gerência de
reputação.

que os nós disseminam informação logo após avaliar um provedor de recurso, o que seria

logo após a realização da décima ação. Como apresentado na Figura 4.1, os protocolos

de gerenciamento de reputação executam algumas tarefas em comum, tais como: busca

de informação, cálculo de reputação, seleção de provedores de recurso e armazenamento

do resultado de suas experiências. Apesar desta similaridade nas ações executadas eles

se diferenciam na maneira como realizam a coleta das informações, analisam as informa-

ções, realizam o cálculo da reputação, armazenam os dados, atualizam e propagam estas

informações na rede.

Vários sistemas de reputação foram propostos para redes P2P e cada um desses siste-
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mas possuem caracteŕısticas e métricas diferenciadas. Os sistemas de gerenciamento de

reputação em estudo neste trabalho são: P2PRep [23], XRep [24], EigenTrust [46], Abor-

dagem Bayesiana Combinada [14] e STORM [72]. A escolha dos portocolos se deve ao

fato deles apresentarem maneiras distintas de como tratar diretamente determinados ti-

pos de ataques e apresentarem caracteŕısticas que os diferem uns dos outros. Deste modo

é posśıvel avaliar os mecanismos apresentados por cada protocolo diante de um modelo

de ataques de usuários maliciosos. Nas seções seguintes são descritos o funcionamento

destes protocolos, bem como a forma como coletam informações, calculam a reputação,

distribuem avaliações, atualizam as opiniões e as armazenam.

4.2.1 P2PRep

O P2PRep é um sistema de gerenciamento de reputação proposto para sistemas de

compartilhamento de arquivos que usam o ambiente Gnutella na sua versão original

[23]. O mecanismo de reputação se baseia em um protocolo de votação distribúıda que

estende as mensagens do sistema Gnutella. As mensagens P2PRep são carregadas como

informação dentro das mensagens Query e QueryHit do protocoloGnutella. As mensagens

Query são utilizadas para realizar buscas na rede e as mensagens QueryHit são enviadas

em resposta às mensagens do tipo Query. As mensagens empregadas pelo protocolo

Gnutella original são descritas no Caṕıtulo 2, Seção 2.3. Além das mensagens padrões

Gnutella, o sistema de reputação acrescenta mensagens adicionais para implementar o

protocolo de votação distribúıda e assume o uso de encriptação por chave pública para

prover integridade e confidencialidade das mensagens. O objetivo do P2PRep é contribuir

na tomada de decisão do nó na escolha do melhor provedor de recurso antes de efetuar a

aquisição do arquivo.

Coleta das Informações. Após requisitar mensagens na rede e obter resposta do

provedor de recurso s, o nó p necessita de informações sobre a reputação do provedor de

recurso s. Então, o nó p envia mensagens na rede do tipo Poll((T, PKpoll)) para requisitar
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informações sobre o comportamento do nó s para um conjunto T de nós votadores. Antes

de enviar uma mensagem do tipo Pool, o nó gera um par de chaves pública e privada

PKi, SKi associada com i; onde i pode ser um provedor de recurso ou um conjunto T

de nós votadores. Ao enviar a mensagem Poll((T, PKpoll)), o nó p envia a chave pública

PK com a qual a mensagem resposta deve ser encriptada. Os nós votadores, ao receber

mensagens do tipo Poll((T, PKpoll)), verificam em seus repositórios de experiências se

possuem informações sobre o nó s. Caso possuam, eles emitem mensagens resposta do

tipo PollReply((IP, port, V otes, servent_idi)PKpoll) ao nó p com o seu servent_id e o

voto atribúıdo aos provedores de recursos. Após receber as mensagens com os votos,

o nó p envia uma mensagem AreY ou(servent_idj) diretamente aos nós votadores, cujo

servent_idj é fornecido durante a mensagem PollReply juntamente com o voto, e aguarda

pela mensagem AreY ouReply para confirmar o servent_id dos nós votadores. Após

confirmar a integridade das mensagens recebidas, o nó p seleciona o melhor provedor do

recurso.

Armazenamento das Informações. Após realizar uma transação, configurada

pela busca e obtenção de um recurso na rede, o nó i avalia o recurso fornecido pelo nó j

e as informações recebidas sobre a reputação do nó j. Cada nó mantém dois repositórios,

um para armazenar informações sobre a qualidade dos recursos que os nós oferecem

(reputação) e outro para armazenar informações sobre a qualidade dos votos que eles

expressam (credibilidade) sobre os nós que p interagiu na rede.

Repositório de experiência. A cada servent_id é associado um conjunto de triplas

(servent_id, num_plus, num_minus). A cada obtenção de recurso realizado é atribúıdo

(num_plus) à obtenção do recurso executado com sucesso e (num_minus) ao realizado

com insucesso. São mantidos dois contadores separados no repositório de experiências

para atualizar as experiências boas e ruins.

Repositório de credibilidade. A cada nó é associado um conjunto de triplas (servent_id,

num_agree, num_disagree). Após a obtenção do recurso com sucesso de um nó provedor

s, p aumentará por 1 (um) o contador num_agree de todos os nós que tenham emitido
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informações que foram constatadas como verdadeiras após a obtenção do recurso ser efe-

tivada e aumentará em 1 (um) o num_disagree de todos os nós que tenham emitido

informações falsas.

Cálculo da Reputação. A reputação R(i, j) é o valor da reputação do nó j cal-

culada pelo nó i. O valor da reputação expressa a capacidade do nó j fornecer recursos

confiáveis. A credibilidade C(p, i) corresponde a credibilidade do nó i atribúıda pelo nó p.

A credibilidade de um nó corresponde a capacidade do nó fornecer informações corretas

sobre o comportamento dos nós que fazem parte da rede. Para calcular o valor da repu-

tação atribúıdo ao nó j, realiza-se a subtração da quantidade de interações negativas da

quantidade das interações positivas e divide-se o resultado pela quantidade de interações

realizadas, conforme a equação �.�.

R(i, j) =

�n
n=0

num plus(i,j) −
�n

n=0
num minus(i,j)�n

n=0
num plus(i,j) +

�n
n=0

num minus(i,j)
(�.�)

Ao receber a reputação R(i, j) do nó j, calculada pelo nó i, o nó p pondera o valor

recebido de acordo com as informações mantidas em seu repositório de credibilidade

C(p, i) sobre o nó i (o nó informante). Assim, o nó p irá adicionar ao cálculo da reputação

do nó j as informações sobre a credibilidade do nó informante, como descrito na equação

�.�.

R(i, j) ∗ C(p, i) = R(i, j) ∗
�n

n=0
num agree(p,i) −

�n
n=0

num disagree(p,i)�n
n=0

num agree(i,j) +
�n

n=0
num disagree(i,j)

(�.�)

Se as informações fornecidas pelo nó i forem sempre verdadeiras, o valor da reputação

do nó j fornecida pelo nó i será inalterado. Caso contrário, o valor da reputação do

nó j será diminúıdo. Além da informação do fator de credibilidade, o nó p leva em

consideração as experiências diretas realizadas com o nó j. Assim, p verifica em seu

repositório de reputação se possui informações sobre o nó j e adiciona essa informação
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ao cálculo final da reputação, conforme a equação �.�

R(p, j) = R(i, j) ∗ C(p, i) ∗R(p, j) (�.�)

Portanto, para realizar o cálculo final da reputação do nó j, o nó p considera, além

dos votos expressos pelos nós informantes, o fator de credibilidade de cada nó informante

e as informações sobre as experiências diretas realizadas pelo nó p com o nó j. Caso o

nó p não possua informações sobre a credibilidade dos nós informantes e/ou não tenha

realizado interações com o nó j os valores de C(p, i) e R(p, j) são considerados igual a 1.

Atualização da Reputação. Após cada transação na rede, o nó p armazena todas

as informações sobre o resultado das avaliações dos recursos recebidos em seus repositórios

de experiência.

Distribuição das Opiniões. A distribuição das informações sobre a reputação

dos provedores de recursos é realizada mediante requisição dos nós. O nó só distribui

informações de reputação ao receber mensagens do tipo Poll(T, PKpoll).

4.2.2 XRep

O XRep foi proposto por [24] para auxiliar os usuários de sistemas de compartilha-

mento de arquivos Gnutella na sua versão original na obtenção de recursos confiáveis.

Esse protocolo é semelhante ao P2PRep e se distingue na seguinte abordagem: combina

reputação de nós provedores de recurso e a reputação dos recursos (arquivos). A reputa-

ção dos nós é associada com o identificador de cada nó provedor de recurso e a reputação

de cada recurso é acoplada ao conteúdo do recurso via o seu digest. O digest é obtido

através da aplicação da função hash no conteúdo do recurso associado com a sua reputa-

ção. A reputação é cooperativamente gerenciada via um algoritmo de votação distribúıda

semelhante ao P2PRep. O protocolo é dividido em cinco fases: 1a. . fase) busca de recurso;
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2a. . fase) seleção de recursos e solicitação de votos (opiniões sobre os servents); 3a. . fase)

confirmação dos votos recebidos; 4a. . fase) checagem do melhor provedor de recurso; 5a. .

fase) obtenção do recurso.

Coleta das Informações. A coleta das informações sobre a reputação dos nós

provedores de recursos é realizada a partir da segunda fase do protocolo. Após a recepção

da mensagem do tipo QueryHit, o nó p seleciona entre as diferentes possibilidades de

recursos oferecidos, o recurso r que irá melhor lhe satisfazer. Após a escolha, o nó p envia

uma mensagem para solicitar opiniões aos seus pares sobre o recurso r e sobre o conjunto

de provedores de recursos S1, ..., Sn que o oferecem. A requisição de voto é executada via

broadcast na rede, através de mensagens Pool. Cada nó que recebeu a mensagem do tipo

Pool, checa seus repositórios de experiências e responde com seus votos para o recurso r

e para os provedores de recursos s.

Cálculo da Reputação do Provedor de Recurso e do Recurso. A reputação

do nó provedor de recurso é dissociada da reputação do recurso. A reputação do nó

j é calculada pelo nó i baseada na quantidade de experiências realizadas com sucesso

(num_plus) e na quantidade de experiências realizas com insucesso (num_minus). A

realização do cálculo é semelhante ao P2PRep, através da equação �.�.

Para calcular a reputação do recurso basta o nó verificar o valor atribúıdo ao recurso

r em seu repositório de recursos. Esse valor é igual a 1 se o recurso é bom e igual a zero

se o recurso for ruim.

Ao receber os valores da reputação do nó j e do recurso r enviadas pelo nó i, o nó

p verifica a integridade das mensagens e compara os votos recebidos. Essa comparação

é realizada através da média aritmética da soma das reputações do provedor de recurso

e do recurso. Caso os votos recebidos sejam insatisfatórios, o nó p executa novamente a

requisição de votos para outro recurso.
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Atualização da Reputação dos Recursos e dos Provedores de Recursos.

Após obter recurso na rede, o nó p avalia o recurso recebido e atualiza os seus reposi-

tórios de experiências. No protocolo XRep, o nó p atualiza o repositório de recursos e

o repositório dos provedores de recurso. No repositório de recursos, p apenas atualiza a

informação existente, subscrevendo-a. No repositório de servents, p adiciona mais uma

linha na tabela e adiciona as novas informações sobre o provedor de recurso.

Distribuição das Opiniões. As opiniões sobre a reputação dos nós são distribúıdas

na rede mediante requisição de algum nó que deseja informações sobre um determinado

provedor de serviço. O nó distribui informações de reputação ao receber mensagens do

tipo Poll(T, PKpoll).

Armazenamento das informações. Cada nó mantém informações sobre suas ex-

periências com os recursos e com os provedores de recursos. Essas informações são com-

partilhadas com outros usuários após o recebimento de requisições. Cada nó mantém dois

repositórios de experiências:

Repositório de recursos. Uma tabela com os atributos (recurso_id, valor) associ-

ado com cada recurso_id o valor experenciado pelo nó, 1 para bons recursos e 0 para

recursos insatisfatórios.

Repositório de provedores de recursos. Uma tabela com os atributos (servent_id,

num_plus, num_minus) é associada com cada servent_id que tenha interagido, o número

de downloads com sucesso e insucesso.

4.2.3 Abordagem Bayesiana Combinada

[14] propõem um mecanismo de reputação distribúıdo que pode lidar com falsas in-

formações disseminadas na rede. Todos os nós mantêm armazenadas as avaliações de

reputação e as avaliações de confiança dos nós que têm interesse. Periodicamente, as

informações de primeira mão são trocadas na rede. As avaliações de reputação são leve-
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mente modificadas pelas informações aceitas usando uma abordagem Bayesiana modifi-

cada. As informações de confiança sempre são modificadas após o recebimento de novas

observações. Esse mecanismo de reputação pode ser aplicado para redes P2P, redes mó-

veis ad-hoc e em ambientes ub́ıquos. O protocolo faz uso da função Beta [13] como base

para auxiliar na realização do cálculo da reputação. Segundo os autores, a vantagem de

utilizar a função Beta é que esta possui apenas dois parâmetros (α, β) e cada um destes

parâmetros pode representar as experiências boas e ruins que os usuários podem expe-

rimentar nos sistemas. Estes parâmetros podem ser constantemente atualizados através

das observações feitas ou informadas pelos nós.

Coleta das Informações. A coleta das informações não é realizada mediante re-

quisição. Os nós recebem informações sobre o comportamento dos provedores de recursos

periodicamente. Após obter um recurso na rede, o nó p avalia o recurso recebido e disse-

mina a informação na rede através de seus nós vizinhos.

Cálculo da Reputação e da Confiança. A avaliação da reputação Ri,j é definida

por dois números (α, β). Inicialmente, α e β possuem os valores iniciais (1,1) e podem

ser atualizados quando as observações de ”primeira mão” são atualizadas ou quando uma

taxa de reputação publicada por algum outro nó é aceita e copiada. As observações de

”primeira mão” são aquelas experimentadas diretamente pelos nós. Já as informações de

”segunda mão” são as observações diretas fornecidas pelo nó que interagiu diretamente

com o provedor de recurso. Seja s ∈ {0, 1} as observações realizadas. Assim, teremos os

valores de α e β modificados de acordo com as equações �.� e �.�

α := uα + s (�.�)

β := uβ + (1− s) (�.�)

A variável u representa um fator de desconto para experiências passadas, servindo
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como fator de diminuição da reputação dos nós. Para encontrar um bom valor de u é

necessário uma sequência de observações s1, ..., sn, e derivar da equação �.�. O valor de

α após n observações de ”primeira mão” é igual a:

αn = sn + usn−1 + ...+ u
n−1

s1 + u
n (�.�)

Após o nó i receber uma informação de ”primeira mão” Fk,j do nó k sobre o nó j, ele

verifica se k é confiável. Para tanto, é realizado um teste de desvio, como descrito na

equação �.�:

|E(Beta(αF , βF ))− E(Beta(α, β))| ≥ d (�.�)

d é uma constante positiva que representa o limite de desvio. Se o valor de d for positivo,

a informação de ”primeira mão” é considerada incompat́ıvel e é descartada, caso contrário,

Fk,j é incorporada usando a equação �.�.

Ri,j := Ri,j + wFk,j (�.�)

onde w é uma pequena constante positiva.

A taxa de confiança Ti,k é obtida e atualizada através de uma abordagem similar à

Bayesiana, faz-se o uso das equações �.� e �.�.

A solução proposta reforça a existência do nó sobre o tempo, através da combinação

de dois mecanismos: reavaliação periódica e diminuição da reputação. A avaliação do

nó é executada periodicamente. Assim, o nó compartilha sua reputação na rede sem

ser exclúıdo da mesma. A diminuição da reputação é implementada através de uma

modificação no modo Bayesiano através da atualização que cai exponencialmente. Assim,

dá-se mais peso para observações recentes. Essa verificação foi realizada em [86] que

também constatou que diante de atualizações exponenciais, as últimas informações têm

um valor substancial. O cálculo para peŕıodos de inatividade são realizados através das
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equações �.� e�.��

α := uα (�.�)

β := uβ (�.��)

Atualização da Reputação e da Confiança. Ao receber uma informação de

”primeira mão” Fk,j do nó k sobre o nó j, o nó i verifica se o valor de Fk,j recebido está

próximo ao valor de Ri,j armazenado em seus repositórios. Caso este valor esteja próximo,

o valor de Ri,j é modificado de maneira levemente gradativa. Caso contrário, o valor de

Ri,j não será atualizado. O valor de Ti,k sempre será atualizado após o recebimento

de informações de ”primeira mão”. Essas atualizações são baseadas numa abordagem

Bayesiana combinada [14].

A reputação das entidades não é atualizada apenas quando recebe informações de

”primeira mão”ou quando interage diretamente com um provedor de serviço. A reputação

dos nós é atualizada periodicamente usando as equações �.� e �.�. Isso ocorre devido a

peŕıodos de inatividade, seja por ausência de observação ou falta de interação.

Distribuição das Opiniões. Após obter recurso, o nó p avalia o recurso recebido

e dissemina o resultado da sua avaliação através de mensagens broadcast para os nós

vizinhos. Assim, os nós publicam suas informações de ”primeira mão” periodicamente

para um subconjunto da população de nós (os seus nós vizinhos).

Armazenamento das Informações. Cada nó i mantém armazenadas duas avali-

ações sobre o nó j: (a) a avaliação de reputação (Ri,j), ou seja, se o nó j fornece arquivos

corretos no sistema de compartilhamento de arquivo; (b) a avaliação de confiança (Ti,j),

ou seja, Taxa de certeza de que a informação de ”primeira mão” (Fi,j) disponibilizada

pelo nó j é verdadeira. Os nós só armazenam informações de reputação provenientes de
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informação de ”primeira mão” após avaliação da informação recebida.

4.2.4 STORM

O STORM é um protocolo de gerenciamento de reputação P2P proposto por [72]

para o ambiente Chord [93] (rede sobreposta estruturada) que visa reunir numerosas e

honestas informações sobre as experiências passadas dos nós provedores de serviços de

forma segura. Os prinćıpios que regem o STORM são:

• aumentar a probabilidade de localizar informações sobre os provedores de recursos

suficientes o bastante para prever o comportamento futuro dos nós;

• recuperar informações de reputação de maneira eficiente em um sistema de larga

escala;

• prevenir a subversão do sistema de reputação por conluios de nós maliciosos.

Após interagir com o provedor de serviço s, os nós que desejam fazer parte do STORM

se auto-organizam em clusters. O cluster associado ao provedor de serviço s é denominado

clusters ou Ws, este denota um conjunto de nós que tenham interagido com o provedor

de serviço s. Os Ws clusters são organizados em estrutura de anel semelhante ao Chord.

A cada cluster é atribúıdo uma chave, que é obtida através da aplicação de uma função

hash no endereço IP do provedor de serviço s. As chaves são ordenadas em um ćırculo

de chaves de módulo 2m, o qual denomina-se backbone ring. A função hash consistente

designa nós testemunhos a um dado clusters. Os nós que fazem parte do cluster são

ordenados em um ćırculo de identificadores módulo 2n. O ćırculo de identificadores será

referido como witnesses ring. Os valores dem e de n precisam ser grandes o suficiente para

que a probabilidade de dois clusters e dois nós possúırem a mesma chave seja despreźıvel.

A Figura 4.2(a) representa um backbone ring com m = 3 e um conjunto de seis anéis de

testemunhos W1, W2, W3, W4, W6 e W7. Um nó pode pertencer a x anéis de testemunhos,

desde que ele tenha interagido com x provedores de serviços diferentes.
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Figura 4.2. Arquitetura do STORM com m = 3 e d = 2. Backbone ring composto por um
conjunto de seis anéis de testemunhos [8].

Cada nó p ∈ Ws mantém duas tabelas, uma de roteamento (Routingsp) e outra de

testemunhos (Witnesses
s
p) para cada provedor de serviço s. A tabela de roteamento

assegura a conectividade entre os diferentes witnesses ring. A tabela de testemunhos

mantém a conectividade dentro do witnesses ring. Na estrutura do Chord, a tabela

de roteamento contém uma chave associada com um único valor, o endereço IP do nó.

Considera-se Ep[i] a n-ésima entrada da tabela de roteamento do nó p. Na tabela de

roteamento do STORM, a cada chave está associada d nós, d é um parâmetro da aplicação

e Ep[i] ≤ d. A tabela de roteamento do STORM pode ser observada na Figura 4.2(c),

onde foi focado nos witnesses rings, W1,W2 e W3, conforme mostra a Figura 4.2(b).

São consideradas as tabelas de roteamento e de testemunho do nó p1. Na tabela de

roteamento de p1 contém três entradas Ep[1], Ep[2] e Ep[3], referem respectivamente aos

witnesses ring W3, W4 e W6. A primeira entrada E1[1] da tabela de roteamento refere-se

ao anel de testemunho W3 e aponta para os nós p2 e p5. A tabela de testemunhos do nó

p1 contém três entradas, a primeira entrada se refere ao nó p4.
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Por questões de crescimento em escala, as tabelas de testemunhos e de roteamento

contêm no máximo m entradas. Os nós não possuem conhecimento sobre todos os outros

nós testemunhos existentes no witnesses ring. Essa estrutura é semelhante à utilizada pelo

Chord. Em uma rede com N nós, os nós testemunhos podem ser localizadas em O(log N)

passos, assim como, as informações de reputação. Além das tabelas de roteamento e de

testemunhos, cada nó armazena a opinião sobre a interação com provedor de serviço.

Coleta das Informações. Antes de interagir com um determinado provedor de

recurso s, o nó p procura estimar o comportamento de s baseado no seu comportamento

passado recente. Assim, p solicita opinião sobre s aos nós que tenham interagido com s, os

quais pertencem aWs (cluster composto dos nós que obtiveram recursos de s). O nó p irá

executar o procedimento find_witness() para localizar Ws. Este procedimento deverá

retornar uma tupla (pred, target), em que pred é um nó que se refere a Ws e target

um nó em Ws. Após descobrir quem faz parte de Ws, p contacta os nós diretamente e

requisita suas opiniões recentes sobre s. Os nós que irão emitir informações sobre s são

escolhidos aleatoriamente em Ws.

Para tratar o problema da reunião de informações seguras, o STORM faz uso das

caracteŕısticas atrativas do Chord, como: localização escalável de chaves e operações di-

nâmicas de entrada e sáıda dos nós da rede. Um nó no Chord é localizado em O(log

N) passos. A reunião de informações é realizada de forma dinâmica e os nós que emi-

tem informações são escolhidos aleatoriamente. Deste modo, os ataques de conluio não

conseguem subverter o sistema, a não ser que todos os nós pertencentes a Ws sejam

maliciosos.

Cálculo da Reputação. Após receber w opiniões sobre a reputação do nó s de

um conjunto de testemunhos selecionados randomicamente, o nó p analisa as informações

recebidas. Caso a reputação de s não seja satisfatória, p seleciona um outro provedor de

recurso e solicita novamente informações sobre a sua reputação.
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Atualização da Reputação. Após obter recursos de um servent, o nó atualiza

as informações sobre a qualidade do recurso obtido e associa esta informação ao nó que

forneceu o recurso. No repositório de reputação é mantida apenas a opinião sobre a última

interação.

Distribuição das Opiniões. Após a obtenção de recursos, p pode desejar declarar

sua avaliação sobre o provedor de recurso s e, desta forma, se unir ao STORM. Para

ingressar no sistema de reputação, admite-se que p conheça no mı́nimo um nó que faça

parte do STORM. Em seguida, p executa o procedimento join(). Esse procedimento visa

localizar o witnesses ring Ws no backbone ring usando o procedimento find_witness().

Esse procedimento pode retornar target = null, caso Ws não exista, e target �= null,

caso Ws exista.

Quando o Ws não existe, Ws precisa ser criado e esta criação necessita ser refletida

em todos os witnesses ring que o antecedem no backbone ring. Ws precisa ser refletido

também nas tabelas de roteamento dos nós que fazem parte do STORM. Para realizar

essas ações o STORM usa os procedimentos do Chord para entrada de nós na rede e

atualização das tabelas de roteamento. Ao criar Ws, p não precisa criar a tabela de

testemunhos, visto que ele é o único nó pertencente a Ws. Os witnesses ring Ws que

precedem Ws irão inserir Ws como uma nova entrada na sua tabela de roteamento e essa

entrada irá apontar para p. Este procedimento garante que uma vez que o nó já existe

no witnesses ring ele não pode ser inserido uma segunda vez.

Se o nó p interage mais de uma vez com o provedor de serviço s, p não precisa executar

o procedimento join() novamente. p apenas atualiza o apontador de avaliação de s. Essa

atualização é transparente para o STORM. A inserção só ocorre novamente se o nó p deixa

Ws e retorna posteriormente.

Caso Ws exista, então, p precisa apenas ser inserido em Ws. Essa inserção ocorre de

acordo com o procedimento de entrada de nós no Chord.

A qualidade das informações recebidas de ”primeira mão” é garantida através de nós
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selecionados randomicamente no witnesses ring. A proposta de um algoritmo de decisão

aleatória visa prevenir que nós maliciosos sejam inseridos na tabela de roteamento e

inundar a rede com falsas informações sobre a reputação dos nós.

Armazenamento das Informações. Cada nó mantém armazenado em seu repo-

sitório de experiência as avaliações recentes dos nós provedores de serviço com os quais

tenha interagido. O nó mantém essas informações apenas se tiver interesse em participar

do STORM.

4.2.5 EigenTrust

É um algoritmo de gerência de reputação para sistemas de compartilhamento de arqui-

vos proposto por [46]. Cada nó i possui associado a ele um único valor de confiança global

que irá refletir as experiências que todos os nós tiveram na rede com o nó i. A confiança

global do nó é calculada por mais de um nó na rede, esses nós são chamados gerenciadores

de escore. Todos os nós na rede participam como gerenciadores de escore e computam

os valores de reputação de uma maneira distribúıda. Assim, espera-se evitar ataques de

nós maliciosos no sistema de gerenciamento de reputação por falsas informações.

Para designar os M gerenciadores de escore na rede é usada uma DHT (Distributed

Hash Table). DHT usa uma função hash para mapear chaves deterministicamente em um

espaço de endereço comum. Os nós são responsáveis por armazenar o par (chave, valor)

que está localizado próximo à sua região no espaço. Assim, cada nó DHT gerencia um

pequeno número de referências para outros nós. Através do ambiente Chord [93][94], as

requisições podem ser roteadas via um pequeno número de nós para o nó alvo, podendo

ser localizado em até O(log N) passos. Os identificadores dos nós são distribúıdos igual-

mente entre eles. Desta forma, a carga para recuperação de dados é balanceada. Se um

determinado dado é armazenado no sistema, a DHT garante que o dado será encontrado

[104].

A cada nó é designado um conjunto de nós filhos Di para os quais o nó i será respon-
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sável por computar o valor de confiança, ou seja, ele será o gerenciador de escore dos seus

nós filhos.

Coleta e Armazenamento das Informações. Se um nó necessita do valor de

confiança global do nó i, ele envia uma requisição para todos os M gerenciadores de

escore do nó i. Cada nó tem um número M de gerenciadores de escore que computam

o valor de confiança de um nó i. Assim, espera ajustar os conflitos de informações que

aparecem de um conjunto de nós maliciosos que apresentam falhas nos valores de confiança

emitidos.

Cálculo da Reputação. O valor de confiança local pode ser definido como a soma

das avaliações de uma transação individual que um nó i tenha realizado com um nó

j: sij=
�

ij. Os valores de confiança local são agregados e calculados de acordo com a

reputação dos nós informantes.

Os valores de confiança local atribúıdos aos nós são normalizados para evitar que nós

maliciosos possam designar arbitrariamente altos valores de confiança local para outros

nós maliciosos e baixos valores de confiança para nós honestos. O valor de confiança local

ci,j é definido pela equação �.��

ci,j =
max(si,j, 0)�
j max(si,j, 0)

(�.��)

onde,

si,j = sat(i, j)− unsat(i, j) (�.��)

ou seja, si,j representa o número de transações satisfatórias menos as insatisfatórias

que o nó i tenha realizado com o nó j.

Através da equação �.�� é assegurado que todos os valores de confiança local serão

entre 0 e 1. Quando o valor do denominador for igual a zero, ci,j é indefinido. Através da
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normalização é posśıvel computar o valor de confiança global sem ter que renormalizá-lo.

Os valores locais normalizados são agregados a outros valores de confiança com a

finalidade de ampliar o conhecimento sobre os nós que participam da rede. Por exemplo,

o nó i pode perguntar para outros nós sobre os valores de reputação atribúıdos ao nó

k. Após obter esses valores, o nó i irá ponderar esse valor de acordo com o valor de

confiança local que o mesmo deposita no nó informante. Essa ponderação é realizada por

ti,j, conforme a equação �.��. Através dessas solicitações de opinião sobre a confiança dos

nós, pode-se obter conhecimento sobre toda a rede.

ti,k =
�

j

ci,jcj,k (�.��)

O EigenTrust admite a existência, a priori, de um conjunto de nós no sistema que

são considerados nós confiáveis. Esses nós poderiam ser os primeiros nós a entrar na

rede, cujo objetivo é a construção da rede e não a sua destruição. Os nós inativos não

fazem requisição de recurso nem atribuem avaliação a outros nós. Nesse caso, o valor de

confiança local ci,j é redefinido para:

ci,j =






max(si,j ,0)�
j max(si,j ,0)

se
�

j max(si,j, 0) �= 0;

pj caso contrário.
(�.��)

Atualização da Reputação. Os nós armazenam em seus repositórios de experi-

ências todas as informações recebidas sobre a avaliação dos nós provedores de recursos.

Essas informações são obtidas através de: (i) interações diretas com os provedores de

recursos, adiciona em seus repositórios os resultados dessas avaliações; (ii) como um ge-

renciador de escore, pelo recebimento das avaliações emitidas pelos seus nós filhos ou

avaliações realizadas sobre os seus nós filhos como provedores de recursos.

Distribuição das Opiniões. A distribuição da reputação global do provedor de

recurso s é realizada mediante requisição do nó p. Após p obter um recurso na rede, ele
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avalia o recurso recebido e distribui suas opiniões para os seus M gerenciadores de escore

e para os M gerenciadores do nó provedor do recurso.

Armazenamento das Informações. Cada nó age como um gerenciador de escore,

o nó i mantém um vetor de opinião sobre os seus nós filhos d, com d ∈ Di. O nó i irá

aprender sobre o conjunto de nós que obtiveram recursos dos seus nós filhos e sobre o

conjunto de nós que disponibilizaram recursos aos nós filhos d. Todas essas informações

serão armazenadas no vetor de opinião.

Através desse sistema de reputação espera-se influenciar os usuários a obterem recursos

de nós reputáveis e, consequentemente, isolar os nós maliciosos da rede. Adicionalmente,

esse sistema de reputação usa um algoritmo probabiĺıstico para que os nós recém-chegados

na rede possam contribuir e construir a sua confiança.

4.3 ANÁLISE COMPARATIVA DOS SISTEMAS DE REPUTAÇÃO

Um dos problemas fundamentais na construção de sistemas de reputação distribúıda

está no projeto de um mecanismo eficiente e seguro que sirva como incentivo para que

as informações de confiança possam ser reunidas apesar da existência de nós maliciosos

[72]. Em [46] e [15] são descritas algumas caracteŕısticas consideradas importantes no

desenvolvimento de projetos de sistemas de reputação. De acordo com estas caracteŕıs-

ticas, os protocolos de gerenciamento P2P descritos neste caṕıtulo foram comparados e

analisados. A tabela 4.1 apresenta um resumo da análise comparativa entre os protocolos.

As caracteŕısticas enumeradas serão detalhas na próxima seção.

4.3.1 Caracteŕısticas propostas por [46]

Auto-policiamento. O compartilhamento ético dos usuários são definidos e reforça-

dos pelos próprios nós e não através de uma entidade central. Os sistemas de reputação

em estudo são descentralizados, os nós exercem a mesma função na rede.
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Tabela 4.1. Comparação das Caracteŕısticas dos Sistemas de Reputação
Caracteŕısticas Sistemas de Reputação

EigenTrust XRep P2PRep Abordagem STORM

Bayesiana

Ambiente P2P CAN, Chord Gnutella Gnutella Não especifica Chord

Autopoliciamento Sim Sim Sim Sim Sim

Anonimidade Sim Sim Sim Sim Sim

Reputação inicial Não Não Não Sim Não

Observ. e comportamento Sim Sim Sim Sim Sim

passado dos nós

Incorporando dados de Sim Sim Sim Sim Sim

diferentes origens

Perda de reputação Não Não Não Sim Não

ao longo do tempo

Respostas secundárias Não Não Não Não Não

Incorporação de outros Não Reputação de Credibilidade de Credibilidade de Não

mecanismos Recursos Informações Informações

Anonimidade. A reputação dos nós poderia ser associada a um identificador atri-

búıdo de forma lógica e não em relação a endereços f́ısicos reais (como o endereço IP

de um nó). Os sistemas de reputação abordados nesse trabalho designam identificadores

opacos aos nós.

Não prover reputação aos nós recém-chegados no sistema. A reputação

deve ser obtida através do bom comportamento dos nós em várias transações consisten-

tes. Dessa forma, evita-se que nós maliciosos entrem e saiam da rede, mudando seus

identificadores, com intuito de adquirir boa reputação. Apenas um dos sistemas de repu-

tação, o Abordagem Bayesiana Combinada, provê reputação aos nós recém-chegados no

sistema.

Sobrecarga mı́nima. Em termos de computação, infra-estrutura, armazenamento

e complexidade de mensagem. Essa questão será discutida no Caṕıtulo 6.

Robustez a conluios de nós maliciosos. Os nós maliciosos conhecem uns aos

outros e tentam subverter o sistema coletivamente. A robustez dos sistemas de reputação

será avaliada através de simulações e discutida no Caṕıtulo 6.
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4.3.2 Caracteŕısticas propostas por [15]

Observação e comportamento passado dos nós. Os dados sobre as reputações

dos nós devem ser armazenados numa maneira distribúıda. Deve-se definir quais infor-

mações serão armazenadas e como a reputação será calculada. O sistema de reputação

que melhor distribui o armazenamento dos dados é o EigenTrust, através dos nós geren-

ciadores de escore. O Abordagem Bayesiana Combinada emite informações de ”primeira

mão”periodicamente na rede. No entanto, essas informações abrangem apenas uma parte

da rede. Os demais sistemas de reputação armazenam as avaliações decorrentes de suas

próprias experiências. Quando os nós necessitam das informações de reputação dos nós

pertencentes ao sistema, eles solicitam na rede.

Incorporando dados de diferentes origens. Os dados recebidos podem ser tanto

informações de ”primeira mão” quanto informações de ”segunda mão”. Todos os sistemas

de reputação em estudo agregam dados de diferentes origens. No entanto, apenas o

Abordagem Bayesiana Combinada avalia as informações de ”segunda mão” recebidas. Se

a informação for satisfatória, ela será armazenada, caso contrário, será descartada.

Perda de reputação ao longo do tempo. As informações antigas têm menos

importância do que as informações recentes. Deste modelo, evita-se que nós adquiram

uma alta reputação e, posteriormente, se comportem de forma maliciosa. Apenas um dos

sistemas de reputação, o Abordagem Bayesiana Combinada, usa um fator de desconto que

diminui a reputação dos nós periodicamente, caso eles não interajam na rede. Com isso,

impede-se que nós acumulem reputação e passem a ter um comportamento malicioso.

O STORM mantém apenas as informações mais recentes. Os demais usam todas as

informações coletadas ao longo do tempo.

Respostas secundárias. Fornece aumento de sensibilidade para o mau compor-

tamento dos nós, ou seja, os nós que tenham sido avaliados como mau comportados no

passado. Através do aumento dessa sensibilidade algumas medidas apropriadas podem

ser acionados mais rapidamente. Nenhum dos protocolos possuem essa caracteŕıstica.

Espera-se que o STORM perceba melhor essa mudança de comportamento do nó, pelo



4.4 conclusão 70

fato de o sistema de reputação considerar apenas as avaliações mais recentes.

Dos protocolos abordados, o único que apresenta uma abordagem proativa é o Abor-

dagem Bayesiana Combinada que dissemina informações de ”primeira mão” logo após a

obtenção do recurso. O EigenTrust apesar de enviar as informações de ”primeira mão”

logo após a obtenção do recurso para os nós gerenciadores de escore, possui uma abor-

dagem reativa durante a obtenção das informações de reputação dos nós. Os demais

protocolos também possuem uma abordagem reativa.

Dentre as caracteŕısticas citadas pelos autores, a sobrecarga mı́nima dos sistemas de

reputação, a sua robustez a conluios de nós maliciosos e outros tipos de ataques que os

nós podem sofrer nas redes P2P, será objeto de avaliação através de simulações.

4.4 CONCLUSÃO

O funcionamento dos sistemas P2P depende da colaboração dos seus participantes.

O sistemas de reputação tem como objetivo auxiliar os usuários dos sistemas a interagi-

rem de forma segura e incentivar a colaboração. Este caṕıtulo abordou os sistemas de

gerenciamento de reputação e confiança, descreve o funcionamento dos seguintes mecanis-

mos de gerenciamento distribúıdos: P2PRep, XRep, Abordagem Bayesiana Combinada,

STORM e EigenTrust. Destes protocolos de reputação apenas o Abordagem Bayesiana

Combinada tem uma abordagem proativa. Os demais protocolos são reativos. Os proto-

colos XRep e P2PRep usa todas as avaliações dos nós provedores de recursos ao longo dos

ticks para realizar o cálculo da reputação. O Abordagem Bayesiana Combinada utiliza

as últimas dez avaliações do nó e o STORM utiliza apenas a avaliação mais recente para

calcular a reputação do nó. O EigenTrust é o único dos protocolos que calcula um valor

global para a reputação de um nó.



CAṔITULO 5

PEERREPSIM: UM AMBIENTE DE SIMULAÇÃO
PARA REDES P2P E SISTEMAS DE REPUTAÇÃO

Este caṕıtulo destina-se a apresentar o PeerRepSim, um simulador para redes P2P e

sistemas de reputação, proposto para simular redes P2P que possuem sistemas de geren-

ciamento de reputação distribúıdo. Descreve-se o modelo do PeerRepSim, incluindo-se

a sua arquitetura, estrutura e manutenção da rede sobreposta, bem como o modelo de

falhas empregado e as entidades que fazem parte da rede, ressaltando-se a forma como as

mesmas se conectam e realizam as transações. Por fim, será abordado o funcionamento

do sistema de compartilhamento de arquivo distribúıdo que é implementado através do

PeerRepSim e as informações coletadas pelo simulador para análise do desempenho e

robustez de cada protocolo de gerenciamento de reputação.

5.1 SIMULADOR PARA REDES P2P

Os simuladores são ferramentas úteis para analisar o desempenho dos sistemas compu-

tacionais [43]. É posśıvel modelar sistemas reais e avaliar o seu comportamento através de

simulações. Assim, os sistemas podem ser comparados através de uma ampla variedades

de cargas e ambientes.

Os simuladores são ferramentas mais populares para analisar o desempenho de re-

des sobrepostas e aplicações P2P. O custo para implementação é menor do que o custo

empregado para realização de experimentos em larga escala, além de requerer menos re-

cursos computacionais. Se os modelos de simulação forem bem constrúıdos, eles podem

ser mais reaĺısticos do que modelos matemáticos. Estudos em P2P seguem uma trajetória

de realizações de simulações e, posteriormente, experimentos no mundo real [62].

[62] apresentam um estudo sobre o uso e a qualidade dos simuladores P2P. Os pesquisa-

71



5.1 simulador para redes p2p 72

dores analisaram 280 artigos que expressam o uso de simuladores P2P sob alguns critérios

pré-definidos, tais como: arquitetura de simulação, usabilidade, crescimento em escala e

resultados estat́ısticos. A metodologia de análise empregada foi o uso de recursos como

manuais, código dos simuladores, artigos publicados e a experiência de implementação

do Chord em cada um dos seguintes simuladores: P2PSim, PeerSim, Query-Cycle Simu-

lator, Narses, Neurogrid, GPS, Overlay Weaver, DHTSim, PlanetSim. Como resultado

dos artigos analisados, 57% dos autores contróem seus próprios simuladores. Inferiu-se

que isto ocorre por causa das deficiências apresentadas pelos simuladores P2P. O uso do

simulador NS-2 foi constatado em 10% dos artigos, embora o simulador NS-2 não seja

apropriado para simulação de redes P2P. Os autores conclúıram que todos os simulado-

res têm deficiências em alguns aspectos considerados importantes, por exemplo, a fraca

documentação e a não apresentação de mecanismos de visualização estat́ıstica dos dados

coletados após as simulações.

Outro estudo sobre os simuladores P2P é abordado em [11], onde diversos simuladores

P2P, a saber NS-2 e NAM, PeerSim, PlanetSim, OMNeT++, Oversim, GPS, AgentJ e

P2PSim, foram analisados com o objetivo de encontrar um simulador adequado para tes-

tar um sistema P2P baseado em portal para gerenciamento de grande conjunto de dados.

Os simuladores foram analisados sob diversos aspectos: implementação de protocolos P2P

customizados, visualização, fornecimento de resultados semelhantes ao mundo real, bom

suporte e documentação, interface com a linguagem JAVA, crescimento em escala, aná-

lise estat́ıstica e capacidade de distribuir a simulação para diminuição do tempo gasto.

Após verificação de cada simulador, [11] conclúıram que o tempo e esforço gasto para

implementação dos testes no simulador seria melhor empregado no desenvolvimento do

sistema real por causa das deficiências encontradas nos simuladores. Os simuladores P2P

existentes apresentam problemas no momento de testar diferentes topologias e cenários,

além de não conseguir representar a exatidão do mundo real por causa da dificuldade de

modelar o comportamento das redes P2P [50].

Além dos simuladores P2P citados acima, pode-se destacar o arcabouço proposto

por [83] para analisar métricas dos sistemas de gerenciamento de reputação em redes
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P2P. O arcabouço analisa a robustez de cada protocolo de gerenciamento de reputação

através de simulações de suas métricas, a forma como realiza o cálculo da reputação, e

não implementa todas as etapas dos protocolos de reputação em um ambiente P2P. Deste

modo, não seria posśıvel analisar o comportamento de todo o sistema diante dos ataques

e ameaças de nós maliciosos.

Diante das avaliações dos simuladores P2P realizadas por [62], [11] e [50] e da ca-

rência existente de um simulador para redes P2P com sistemas de reputação agregados,

considerou-se pertinente a criação de um simulador para redes P2P capaz de agregar

diferentes ambientes P2P e sistemas de gerenciamento de reputação, além de permitir

uma análise mais criteriosa do comportamento dos sistemas. Nesse sentido, esse trabalho

apresenta o projeto e desenvolvimento do simulador PeerRepSim. Ele é capaz de simular

uma rede P2P com sistemas de reputação agregados e fornecer diversos tipos de informa-

ções sobre o comportamento da rede. A partir destas informações é posśıvel inferir sobre

a robustez de cada protocolo de reputação e sobre o funcionamento do sistema.

5.2 PEERREPSIM: UM SIMULADOR PARA REDES P2P E

SISTEMAS DE REPUTAÇÃO

A verificação da robustez dos protocolos de gerenciamento de reputação diante de

ataques de nós maliciosos presentes no sistema não pode ser realizada apenas de forma

anaĺıtica. Faz-se necessário a simulação de sistema P2P com protocolos de reputação

integrado. Nesta seção será apresentado o simulador PeerRepSim, cujo objetivo é simular

ambientes P2P com os sistemas de gerenciamento de reputação acoplados. O projeto do

simulador tem como base o arcabouço proposto por [83] e o simulador 3-LS proposto por

[100].

O funcionamento geral do sistema é baseado no modelo de ciclos de busca (query cy-

cles) semelhante ao modelo do arcabouço proposto em [83]. O ciclo de busca engloba as

operações realizadas entre a requisição, transferência do recurso e avaliação do provedor

de recurso. No entanto, uma transação pode ser conclúıda sem a obtenção do recurso e
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avaliação do mesmo, visto que nem sempre a busca feita por um nó terá êxito. O arca-

bouço proposto em [83] abstrai a troca de mensagens realizada pelos protocolos P2P e

pelo sistema de reputação, realizando apenas a avaliação da métrica do sistema de repu-

tação. Por isso, o arcabouço não pode ser usado para avaliar os protocolos de reputação

descritos no Caṕıtulo 4.

A arquitetura do PeerRepSim é semelhante a aquitetura do 3-LS. O sistema é dividido

em camadas que se comunicam entre si. Cada camada fornece serviços para as camadas

adjacentes. As camadas serão descritas na Seção 5.2.2. O mecanismo de troca de mensa-

gens utilizado no PeerRepSim é diferente do modelo aplicado no 3-LS. O 3-LS utiliza o

modelo de ”caixas de correios”, enquanto o PeerRepSim utiliza o modelo de emissores e

ouvintes de eventos, o que amplia a capacidade de simulação de transações concorrentes

no sistema.

Foram implementados os ambientes P2P Gnutella original (arquitetura não estrutu-

rada) e Chord (arquitetura estruturada), e os protocolos de gerenciamento de reputação

XRep, P2PRep, Abordagem Bayesiana Combinada, STORM e EigenTrust, na forma

como foram propostos pelos seus autores e descritos no Caṕıtulo 4. Os protocolos de

gerenciamento de reputação XRep, P2PRep, Abordagem Bayesiana Combinada e Ei-

genTrust foram integrados ao ambiente Gnutella. No entanto, o EigenTrust cria uma

arquitetura estruturada semelhante ao Chord para gerenciar as reputações dos nós. O

protocolo STORM foi acoplado ao Chord. Além destes ambientes P2P e protocolos de

reputação, o PeerRepSim é capaz de agregar outros ambientes P2P e protocolos de repu-

tação.

O simulador cria uma rede de compartilhamento de arquivos completamente descen-

tralizada, onde os nós colaboram com o intuito de oferecer e buscar recursos (arquivos).

O modelo de falhas empregado durante a simulação está relacionado ao comportamento

dos nós, a forma como oferecem recursos e avaliam os nós provedores de recursos. As en-

tidades que fazem parte dos ambientes P2P e de computação ub́ıqua podem ter diversos

comportamentos em função do seu interesse na rede.
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5.2.1 Modelo do Simulador

Considerou-se uma t́ıpica rede P2P para compartilhamento de arquivos. Assim, os

nós são capazes de emitir e responder requisições, rotear mensagens, transferir arquivos

diretamente entre dois nós e avaliar o recurso recebido.

Distribuição dos nós na rede. A rede P2P é composta por n nós N1...Nn or-

ganizados em uma rede sobreposta, onde podem se comunicar para requisitar e oferecer

recursos. Os nós possuem identificadores únicos. A conexão entre os nós é estabelecida

de forma aleatória e obedece à quantidade de nós vizinhos propostos em cada protocolo

P2P: i) no ambiente Gnutella, os nós estão conectados, no máximo, a quatro nós vizinhos,

os quais fazem parte da sua tabela de roteamento; ii) no ambiente Chord os nós estão

conectados a um nó predecessor e um nó sucessor, obedecendo à topologia da rede (em

anel). Na tabela de roteamento do Chord (i.e., finger table), cada nó possui m entradas.

Comunicação. Os canais de comunicação estabelecidos entre os nós são considera-

dos confiáveis. Todas as mensagens enviadas deverão chegar ao seu destinatário. Se a

mensagem não chegar ao seu destinatário é porque o processo está falho ou saiu da rede,

ou todos os nós vizinhos são nós egóıstas e não rotearam a mensagem.

Sincronia. A simulação é baseada em tempos discretos de ticks. Em cada tick ocorre

uma determinada quantidade � = n de transações entre os nós. Os nós que inicializam

as transações são escolhidos aleatoriamente. Eles emitem requisição de recursos na rede

de acordo com cada protocolo P2P em simulação. Em cada transação ocorrem ações de

busca, localização, obtenção do recurso (arquivo) e avaliação do recurso recebido. O nó

que requisitou o recurso avalia o provedor de recurso em relação a qualidade do recurso

fornecido. Os valores da avaliação podem variar entre os protocolos de reputação. O

resultado da avaliação nem sempre reflete a avaliação correta do recurso recebido, pois a

avaliação depende do comportamento do nó avaliador.
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Modelo de falhas e tipos dos nós. O modelo de falhas empregado no PeerRep-

Sim é baseado no modelo proposto por [83]. Está relacionado ao comportamento das

entidades que fazem parte da rede, na forma como realizam transações e como avaliam

os provedores de recursos. Os nós podem apresentar um bom ou mau comportamento. O

mau comportamento dos nós diferem no modo como eles agem no sistema: não colaboram

no roteamento de mensagens e não respondem às requisições, oferecimento de recursos

inadequados e/ou na maneira como avaliam os provedores de recursos. Os nós que fazem

parte do sistema são classificados em cinco tipos, conforme descrição a seguir:

1) Nós honestos: realizam apenas boas transações, suas avaliações sobre as tran-

sações efetuadas são sempre corretas, ou seja, emite avaliações positivas quando

recebem recursos leǵıtimos e avaliações negativas caso contrário;

2) Nós maliciosos: podem iniciar transações consideradas boas, neutras ou ruins.

Tentam minar o sistema com suas avaliações errôneas. Este tipo de nó possui um

comportamento arbitrário, emitem avaliações corretas e incorretas de acordo com

uma função interna de probabilidade;

3) Nós conspirativos ou corruptos: reúnem-se em grupos, onde uns conhecem os

outros e se dão altos valores de reputação. Se a transação for realizada com outros

tipos de nós eles realizam transação de forma neutra e avaliam como neutro;

4) Nós egóıstas ou freeriders: não oferecem recursos na rede, bloqueiam as re-

quisições de outros nós e se recusam a avaliar seus parceiros de transações. Eles

normalmente não compartilham arquivos com o objetivo de reduzir o consumo de

largura de banda e processamento em suas máquinas;

5) Nós perturbadores: tentam construir altas reputações, com boas transações e

avaliações corretas, para que outros nós confiem neles. Depois, passam a assumir

um comportamento malicioso até que sua reputação se torne negativa. Então, ele

se reinicia no sistema adquirindo uma nova identificação. Este modelo implementa

caracteŕısticas dos ataques do tipo whitewashers.
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Além dos comportamentos pré-definidos dos tipos de nós, os nós possuem autonomia

para deixar a rede no momento que acharem conveniente. Com a sáıda repentina dos nós

da rede é posśıvel avaliar o impacto de churn nos protocolos.

Aplicação de compartilhamento de arquivos no PeerRepSim. As entidades

são inicializadas pelo simulador. Cada nó Ni armazena uma coleção de arquivos Fi. A

distribuição de arquivos segue uma distribuição zipf [20]. Os arquivos são categorizados

em raros e populares. Os arquivos raros são distribúıdos para poucos nós e os arquivos

populares são distribúıdos para vários nós. A interação entre as entidades ocorre através

da troca de mensagens. Os nós, ao receber uma requisição de recurso, verifica em seus

repositórios e, se possui o recurso solicitado, responde ao nó requisitor. Caso contrário,

ele repassa a mensagem para os seus nós vizinhos, com exceção do nó que lhe enviou a

mensagem. Após obtenção do recurso, o nó avalia o provedor do recurso, o nó informante

e/ou recurso. Os nós agem conforme estabelecido em sua especificação e nos protocolos

P2P e de reputação.

Cenários. Os cenários de simulação são estabelecidos a partir da quantidade de cada

tipo de nó espećıfico. Através de alterações nos cenários, pode-se perceber o comporta-

mento do sistema de reputação para quantidades espećıficas de nós maliciosos. Diante do

comportamento dos nós na rede pode-se comparar a robustez de cada sistema de geren-

ciamento de reputação em relação a determinada população de nós maliciosos presentes

no sistema.

5.2.2 Arquitetura do PeerRepSim

A arquitetura do PeerRepSim é baseada no modelo 3-LS [100], que propõe uma

divisão em camadas independentes. A comunicação entre as camadas ocorrem apenas

entre as camadas diretamente conectadas. A Figura 5.1 apresenta a arquitetura geral do

PeerRepSim com os seus componentes básicos: interface de usuário, motor de simulação,
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ambiente de simulação, análise de dados e entrada e sáıda. Cada componente encapsula

atributos e responsabilidades espećıficas. A seguir é apresentada uma descrição de cada

componente.

Figura 5.1. Arquitetura geral do PeerRepSim.

Interface de Usuário. É responsável por reunir as entidades responsáveis pela co-

leta dos parâmetros inicias da simulação. A configuração dos parâmetros iniciais podem

ser realizadas através da interface gráfica de usuário e por arquivos de propriedades.

A configuração por interface gráfica oferece ao usuário a possibilidade de configuração e

supervisão do experimento pela própria interface, baseada em Swing [97]. A interface dis-

ponibiliza formulários de configuração da simulação, gráficos dinâmicos com estat́ısticas

sobre o experimento e controles de ińıcio e de interrupção do experimento. A configura-

ção por arquivos de propriedade é destinada aos usuários que desejam realizar um grande

número de simulações em lote.

Motor de Simulação. Uma vez recebidos os parâmetros de configuração do usuário,

o Motor de Simulação é responsável por criar as entidades necessárias para a simulação

(e.g. rede, nós, protocolos, repositórios, etc.) e iniciar a execução. Os n nós que fazem

parte da rede são criados no ińıcio da simulação. O conjunto destas entidades compõe um

Ambiente de Simulação. O Motor pode executar um ou mais Ambientes de Simulação

ao mesmo tempo, porém cada um gera seus próprios resultados. O Motor de Simulação
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também é responsável pela coordenação dos passos da execução (ticks), realiza periodi-

camente limpeza de memória, esvaziamento de buffers, sincronização entre as transações

e chamadas para a organização de dados do experimento. Ao final de cada tick n deixam

a rede e n nós entram na rede. Durante um passo de simulação, o Motor escolhe aleato-

riamente um número n de nós que realizarão ciclos de busca, onde n é um parâmetro de

simulação fornecido pelo usuário. Após a realização dos ciclos de busca, o componente

aciona o módulo de Análise de Dados para realizar a organização dos dados gerados até

então. Os nós escolhidos para realização de ciclos de busca em um passo de simulação

são acionados concorrentemente pelo Motor de Simulação. A quantidade de nós presente

na rede é aproximadamente a mesma quantidade n estabelecida no ińıcio da simulação.

Ambiente de Simulação. Este componente reúne as entidades básicas do simulador,

conforme apresentado na Figura 5.2. É composto por três camadas fundamentais e um

subsistema de coleta de dados. A camada de Rede é responsável pelo encaminhamento das

mensagens entre os pares. A camada Protocolo inclui as implementações de protocolos e

mensagens, além de estruturas de rede e reputação. Por fim, a camada Usuário contém as

implementações dos modelos de comportamentos dos usuários, necessárias nas tomadas de

decisões dos protocolos. O subsistema de coleta de dados é distribúıdo pelas três camadas

básicas, sendo responsável pela coleta de estat́ısticas da simulação, como por exemplo, a

contagem de mensagens na rede e o cálculo de reputações globais. O subsistema de coleta

de dados comunica-se com módulo de Análise de Dados.

Análise de Dados. É responsável pela organização e classificação dos dados coletados,

bem como pela elaboração de gráficos e conjuntos de sáıda. Os gráficos gerados por

este módulo são armazenados em arquivo através da interface oferecida pelo componente

de entrada e sáıda. A classificação dos dados depende da natureza das amostras cole-

tadas. Amostras de mensagens podem ser agrupadas por tipo ou por comportamento

do remetente/destinatário. Médias globais de reputação são agrupadas por grupos de

comportamento, enquanto transações são classificadas como bem ou mal sucedidas. Uma

vez organizados, os dados podem ser exportados em gráficos e/ou arquivos separados por

v́ırgula, para análises posteriores em outras ferramentas. A adição de um novo tipo de
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Figura 5.2. Componentes do Ambiente de Simulação.

gráfico para a análise envolve a implementação de interfaces definidas neste componente,

assim como a implementação de rotinas no subsistema de coleta de dados. O Motor de

Simulação é programado para exportar cada um dos gráficos definidos no módulo de Aná-

lise de Dados, não sendo necessária alterações fora do componente caso um novo modelo

seja adicionado.

Entrada e Sáıda. Este componente contém classes que auxiliam a leitura e escrita de

arquivos para entrada e sáıda de dados. Além de fornecer interfaces para a leitura de

arquivos de propriedades e conjuntos de comportamentos de nós.

O sistema de troca de mensagens do PeerRepSim é inspirado no modelo de ouvintes

de eventos (event listeners) do Swing [97]. Este modelo permite o tratamento instantâneo

de eventos de forma concorrente. Uma fonte de eventos é responsável por encaminhar os

eventos a ouvintes espećıficos, filtrando o fluxo e evitando que os demais ouvintes sejam

acionados sem necessidade. Cada evento possui um identificador do ouvinte, ou grupo de

ouvintes, ao qual ele é destinado. Internamente, as fontes de eventos mantém uma lista

de ouvintes cadastrados, sendo que cada um deles pode ser associado a diferentes fontes.

A rede é considerada uma fonte de eventos, os nós representam os ouvintes e as

mensagens transmitidas são os eventos em si. Cada evento é encaminhado a um nó

espećıfico, identificado por uma chave única de destino na mensagem. Somente o nó de
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destino é acionado pela rede. Ao receber uma mensagem, o destinatário a encaminha

para tratamento em alguma instância de protocolo previamente configurada.

5.2.3 Parâmetros Iniciais de Configuração do PeerRepSim

Ao iniciar uma simulação deve-se atribuir os valores iniciais de configuração. Com

base nestes valores a rede será formada e iniciará as suas ações com comportamentos

espećıficos. Os parâmetros iniciais da simulação são descritos a seguir:

1) Número de nós na rede: quantidade total de nós presentes na rede, os quais a

qualquer momento podem realizar ações de busca, localização, disseminação de

informações e roteamento de mensagens.

2) Número de ticks : quantidade de peŕıodos onde pode-se determinar a quantidade

de transações realizadas na rede. Ao final de cada tick são coletadas informações

sobre a rede e ocorrem entradas e sáıdas de nós.

3) Número de interações por tick : quantidade de nós que solicitam recursos na rede.

4) Taxa de entrada e sáıda de nós: número total de nós que saem da rede no final

de cada tick durante a simulação de um cenário. A sáıda dos nós é realizada

aleatoriamente. Ao ińıcio de cada tick entra na rede a mesma quantidade por tipo

de nó que saiu no tick anterior.

5) Conectividade dos nós: representa o número de nós conectados diretamente a cada

nó. Esse valor representa o número máximo de conexões que um nó pode possuir.

Esse valor é variável durante as simulações, pois os nós são autônomos, podem entrar

e sair da rede a qualquer momento. Os protocolos P2P em que são executadas as

simulações são responsáveis pela manutenção da conectividade dos nós.

6) Número de arquivos dispersos na rede: quantidade de arquivos diferentes dissemi-

nados na rede. Parte destes arquivos são replicados em vários nós.
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7) Taxa de nós honestos: quantidade de nós honestos presente na rede.

8) Taxa de nós egóıstas: quantidade de nós egóıstas presente na rede.

9) Taxa de nós maliciosos: quantidade de nós maliciosos presente na rede.

10) Taxa de nós perturbadores: quantidade de nós perturbadores presente na rede.

11) Taxa de nós corruptos: quantidade de nós corruptos presente na rede.

A quantidade de nós por tipo espećıfico será alterada em função do cenário simulado.

5.2.4 Métricas de Avaliação

Ao final de cada tick, são coletadas informações sobre as ações realizadas pelos nós

na rede. Essas informações são coletadas e armazenadas em arquivos .xhtml e, pos-

teriormente, são visualizadas em gráficos. Durante a simulação são coletadas diversas

informações sobre a rede, conforme o que segue:

1) Distribuição de arquivos na rede: a distribuição de arquivos implementada

no simulador segue a função zipf. Esta métrica informa a quantidade de arquivos

armazenados em cada nó. A distribuição de arquivos afeta diretamente a busca de

recursos na rede e, consequentemente, pode aumentar a quantidade de mensagens

de requisição de recursos espalhadas na rede.

2) Média de reputação por tipo de nó: é a média aritmética da reputação alcan-

çada pelos tipos espećıficos de nós. É coletada durante a finalização das transações

e calculada ao final de cada tick. Pode-se verificar se os nós maliciosos ganham ou

perdem reputação durante os peŕıodos de ticks que sucedem na simulação.

3) Quantidade de mensagens trafegadas na rede: é a quantidade total de men-

sagens trafegadas na rede por cada ambiente P2P e pelo sistema de gerenciamento

de reputação. As informações são coletadas ao final de cada tick. A partir desta
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informação pode-se comparar os protocolos e relacioná-los com o custo de energia

gasto para rotear as mensagens na rede.

4) Quantidade de mensagens geradas pelo sistema de reputação trafegadas

na rede: é quantidade de mensagens necessárias para a execução do sistema de

reputação. Evidencia a complexidade de mensagens necessária para a manutenção

de cada protocolo de gerenciamento de reputação.

5) Quantidade de mensagens enviadas por tipo de nó: é a quantidade de men-

sagens que cada tipo de nó espećıfico emite na rede. Assim, pode-se avaliar qual nó

é mais ativo na rede durante um cenário espećıfico da simulação e se o sistema de

gerenciamento de reputação tem influência sobre as relações entre os nós.

6) Pedidos de recurso (arquivo) por tipo de nó: a quantidade de pedidos de

recursos realizada por cada tipo de nó espećıfico.

7) Oferta de recurso por tipo de nó: é a quantidade de recursos oferecidos por tipo

de nó. Pode-se verificar e acompanhar o funcionamento do sistema de reputação ao

longo dos ticks. Os nós devem escolher como fonte de recursos os nós considerados

mais confiáveis.

8) Quantidade de mensagens exclúıdas da rede: quantidade de mensagens per-

didas na rede em decorrência de falhas. Estas falhas são consideradas diante da

sáıda de nós da rede.

As informações são coletas para avaliar a robustez e efetividade dos sistemas de geren-

ciamento de reputação diante de ataques dos nós maliciosos, bem como a complexidade

das mensagens geradas pelo ambiente P2P e pelos protocolos dos sistemas de reputação,

além de fornecer dados que auxiliam nas análises sobre o comportamento do sistema.

Após serem coletadas as informações sobre o comportamento do nó e do ambiente,

é necessário aplicar um método estat́ıstico para analisar os dados coletados através das

métricas. Cada conjunto de dados deve ser executado diversas vezes e apresentada uma
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média aritmética destes valores. Além do uso da média aritmética dos valores, deve-

se apresentar o grau de confiança dessa estimativa. Para isso, utiliza-se intervalos de

confiança para representar o grau de confiança dos dados obtidos durante as simulações.

Quanto menor for o intervalo, mais precisa é a estimativa dos dados [90]. Na realização

do cálculo do intervalo é necessário determinar o grau de confiança a ser alcançado, que é

representado por um valor em porcentagem. Neste estudo, será aplicado um intervalo de

confiança com coeficiente de 95%. Isto significa que em 95% das execuções de determinado

conjunto de dados, a estimativa estará contida no intervalo de confiança. O intervalo de

confiança com coeficiente de 95% pode ser calculado através da equação �.�.

x̄± (1.96× s√
n
) (�.�)

O valor de s corresponde ao desvio padrão do conjunto de amostras e n a quantidade

de amostras, o que representa a quantidade de repetição das execuções.

5.2.5 Manutenção da Rede

Os nós se conectam a outros nós para formação da rede sobreposta. No ińıcio da simu-

lação, deve-se definir a quantidade de nós presentes na rede com o percentual espećıfico

por tipo, além da taxa de entrada e sáıda. Os nós se conectam a outros nós de maneira

aleatória, de acordo com o modelo de estruturação definido por cada protocolo P2P.

A entrada e sáıda dos nós da rede acarretam mudanças na rede sobreposta e pode

ocasionar perda total ou parcial de conectividade. A sáıda dos nós da rede pode ser

caracterizada como falha de conectividade, mobilidade ou autonomia (os nós saem da rede

no momento que acharem conveniente). No entanto, o nó adquire um novo identificador

ao sair e retornar à rede. Para manter a quantidade inicial dos nós presentes na rede, após

cada sáıda, uma mesma quantidade de nó (por tipo espećıfico) é adicionada à rede. Os nós

executam algumas funções para tratar as falhas e manter a rede sobreposta em correto

funcionamento. No ambiente Gnutella, os nós emitem mensagens do tipo IamALIVE
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periodicamente para manter as suas tabelas de roteamento atualizadas. No protocolo

Chord, os nós executam periodicamente a função stabilize() para manter atualizados

os apontadores dos nós sucessores e predecessores, bem como a finger table. A busca

e localização correta de recursos irá depender da manutenção e atualização da rede e,

consequentemente, da tabela de roteamento.

A cada tick ρ = n nós podem entrar e sair da rede. No Gnutella, os nós executam

a função de atualização das tabelas de roteamento ao final de cada tick. No Chord é

necessário executar a função stabilize() duas vezes a cada tick. A manutenção da rede

sobreposta estruturada Chord é mais custosa do que a da rede não estruturada Gnutella.

5.3 CONCLUSÃO

O PeerRepSim foi criado para simular as redes P2P com sistemas de reputação inte-

grado. Este caṕıtulo apresentou a arquitetura e o modelo do PeerRepSim: a distribuição

dos nós na rede, os canais de comunicação, a sincronia das ações do simulador e o mo-

delo de falhas empregado. O simulador implementa uma rede de compartilhamento de

arquivos. Todos os nós na rede exercem os mesmos papéis. As métricas de avaliação im-

plementadas pelo simulador são variadas. A partir das informações coletadas é posśıvel

avaliar a robustez dos protocolos de reputação e o comportamento da rede.



CAṔITULO 6

ANÁLISE DOS RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES DOS
SISTEMAS DE REPUTAÇÃO

Este caṕıtulo destina-se a apresentar os resultados das simulações dos protocolos de geren-

ciamento de reputação. São descritos os parâmetros iniciais e os cenários usados durante

as simulações. A partir das simulações foram coletadas informações sobre o comporta-

mento dos participantes da rede com a finalidade de verificar a robustez de cada protocolo

de reputação diante de ataques empregados na rede por maus comportamentos dos nós.

Além da robustez dos protocolos de reputação, analisou-se as mensagens geradas pelas

ações de busca, localização, obtenção de recursos e manutenção do protocolo P2P, bem

como as mensagens geradas para manutenção do sistema de gerenciamento de reputação.

Outro aspecto abordado é a quantidade de armazenamento requerido por cada protocolo

de reputação. E por fim, analisou-se os pontos positivos e negativos de cada protocolo de

gerenciamento de reputação e sua adequação aos ambientes de computação ub́ıqua.

6.1 O AMBIENTE DE SIMULAÇÃO

A simulação é realizada em uma rede P2P composta por N nós que interagem para

obter e oferecer recursos (arquivos) na rede. A rede simula um sistema de compartilha-

mento de arquivos, onde os participantes podem oferecer e buscar arquivos. As ações de

entrada/sáıda da rede, busca, localização e obtenção de objetos são estabelecidas em con-

formidade com o protocolo P2P em execução. Os protocolos de reputação são agregados

aos protocolos P2P na forma como foram propostos pelos autores. As ações relacionadas

à manutenção dos sistemas de gerenciamento de reputação obedecem cada protocolo em

estudo. As simulações dos protocolos são realizadas separadamente.

As interações entre os nós participantes da rede são posśıveis por causa da colabora-

86
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ção existentes entre eles. Além de oferecer recursos, os nós devem rotear mensagens e

participar do protocolo de gerenciamento de reputação. Os nós que fazem parte da rede

estão conectados diretamente a outros nós. A quantidade de nós vizinhos é determinada

pelo protocolo P2P.

As simulações são realizadas em peŕıodos chamados de tick, em cada tick, � = p nós,

escolhidos aleatoriamente, iniciam transações na rede através da requisição de recursos.

Uma transação é dita conclúıda com sucesso quando o nó requisitor obtém o recurso

solicitado. Ao final de cada transação, o nó cliente avalia o recurso recebido e atribui

um valor ao nó servidor (e ao recurso, quando for o caso). O resultado desta avaliação

depende do tipo de nó que iniciou a transação e do tipo do nó que forneceu o recurso,

conforme o comportamento pré-estabelecido de cada entidade. Ao final de cada tick as

informações sobre as ações realizadas pelos nós são coletadas e atualizadas no gráfico da

média de reputação e/ou armazenadas em arquivos. Posteriormente, todas as informações

coletadas podem ser visualizadas em gráficos.

Não levou-se em consideração a mobilidade dos nós na rede durante as simulações.

No entanto, considerou-se a autonomia dos nós participantes, que podem entrar e sair

da rede no momento que acharem conveniente. A quantidade dos nós que deixa a rede

é configurada nos parâmetros inicias da simulação. A cada tick, uma quantidade n de

nós podem entrar e sair da rede. As entradas e sáıdas podem ser configuradas como

autonomia, falhas ou perda de conectividade dos nós. Ao sair da rede e entrar novamente,

os nós adquirem novos identificadores e novas entradas em sua tabela de roteamento. As

informações referentes as suas experiências passadas são descartadas. Após a sáıda de um

nó da rede, um novo nó do mesmo tipo é adicionado para manter a mesma quantidade

total de tipos de nós participantes, ou seja, o mesmo percentual configurado inicialmente

dos tipos de nós.

A entrada dos parâmetros iniciais de configuração é feita na interface do simulador,

conforme interface mostrada na Figura 6.1. Os cenários a serem simulados podem ser

carregados através de arquivo (.tex) na interface do simulador. Na Figura 6.2 é apresen-
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tada a interface onde os cenários das simulações são carregados. Os arquivos gerados com

os resultados das simulações são salvos em diretório pré-determinado.

Figura 6.1. Interface do Simulador PeerRepSim: parâmetros iniciais de configuração.

Os valores atribúıdos aos parâmetros iniciais das simulações são descritos na Tabela

6.3. A quantidade dos nós presentes na rede é alterada em função do cenário a ser

simulado.

Tabela 6.1. Parâmetros da Simulação
Parâmetros Valores
Número de nós na rede 250
Número de ticks 100
Número de interações por tick 50
Taxa de entrada/sáıda dos nós 5%
Conectividade dos nós 4
Número de arquivos dispersos na rede 213

Taxa de nós honestos *
Taxa de nós egóıstas *
Taxa de nós maliciosos *
Taxa de nós perturbadores *
Taxa de nós corruptos *

Apesar de usar nos experimentos uma rede formada por 250 nós, o PeerRepSim su-
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Figura 6.2. Interface do Simulador PeerRepSim: configuração dos cenários.

porta uma rede com até 1.000 nós. Para a escolha da quantidade de nós nos experimentos

levou-se em conta o número de transações posśıveis que um nó pode realizar durante os

100 ticks.

Os sistemas de gerenciamento de reputação foram simulados em diferentes cenários.

Cada cenário expressa uma determinada quantidade dos nós (por tipo) na rede. O au-

mento da quantidade de nós com mau comportamento foi realizado para verificar o com-

portamento do sistema e encontrar o seu ponto cŕıtico. No caso dos sistema de reputação,

o ponto cŕıtico está relacionado ao valor de reputação dos nós, quando os nós com mau

comportamento possuem valor de reputação maior ou igual ao valor da reputação dos

participantes honestos. Na Tabela 6.2 são descritos os cenários simulados. Cada cenário

possui uma quantidade espećıfica de nós honestos, egóıstas, maliciosos, perturbadores e

corruptos. Os cenários expostos na Tabela 6.2 são os cenários considerados mais relevan-

tes ao trabalho, onde pode-se observar e comparar o comportamento e pontos cŕıticos dos

sistemas de gerenciamento de reputação.
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Tabela 6.2. Cenários das Simulações
Nós

Cenários honestos egóıstas maliciosos corruptos perturbadores
Cenário 01 100% – – – –
Cenário 02 60% – 40% – –
Cenário 03 50% – 50% – –
Cenário 04 80% – 20% – –
Cenário 05 70% – – 30% –
Cenário 06 20% – – 80% –
Cenário 07 80% – – – 20%
Cenário 08 30% – – – 70%
Cenário 09 20% – – – 80%
Cenário 10 60% – 20% 20% –
Cenário 11 60% – 20% – 20%
Cenário 12 60% – – 20% 20%
Cenário 13 50% 5% 35% 5% 5%
Cenário 14 5% 5% 5% 5% 80%
Cenário 15 50% 4% 30% 8% 8%

6.2 RESULTADOS DAS SIMULAÇÕES

A robustez dos sistemas de reputação é analisada através da reputação média obtida

pelos tipos de nós ao longo dos ticks. Foram simulados diferentes cenários para identificar

o ponto cŕıtico dos sistemas diante de um número elevado de nós maliciosos. Além da

reputação média dos nós, o simulador coleta a quantidade de arquivos fornecidos pelo

sistema por tipo de participante, ao final de cada tick. A partir destas informações

adicionais, pode-se verificar se os nós conseguem obter recursos confiáveis fornecidos pelos

provedores de recursos.

Além da robustez dos sistemas de reputação diante de nós maliciosos, pode-se veri-

ficar através das simulações a quantidade de mensagens trafegadas nos ambientes P2P

Gnutella original e Chord, bem como as mensagens trafegadas para manutenção do sis-

tema de gerenciamento de reputação. Pode-se avaliar o custo despendido pelo protocolo

P2P, estruturado e não estruturado, quais as vantagens e desvantagens da escolha da

arquitetura de rede para os ambientes ub́ıquos e qual sistema de gerenciamento é mais

adequado diante da robustez e do custo da transmissão de mensagens.
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Os nós precisam armazenar informações sobre os seus nós vizinhos para manter-se

conectado à rede. Além das informações necessárias para roteamento, os participantes

dos sistemas de gerenciamento de reputação precisam armazenar informações sobre o

comportamento passado dos nós que tenham interagido e/ou tenham interesse. Como

os dispositivos que fazem parte dos ambientes ub́ıquos possuem capacidade limitada de

armazenamento, os sistemas de gerenciamento de reputação deve levar em consideração

tal restrição. Analisou-se também o custo computacional de cada ambiente P2P e dos

sistemas de gerenciamento de reputação para verificar a adequação destes sistemas aos

ambientes ub́ıquos.

6.2.1 Robustez dos Sistemas de Gerenciamento de Reputação

Os protocolos de sistemas de reputação foram submetidos a um conjunto de cenários

com quantidades variadas de tipos de nós. A partir dessas simulações percebeu-se que

alguns protocolos são mais vulneráveis a determinados tipos de ataques. A robustez de

cada protocolo é avaliada em função dos valores de reputação alcançados pelos participan-

tes honestos em relação aos demais participantes. Não foi fixado um valor a ser alcançado

pelos participantes honestos para considerar um sistema como vulnerável, haja vista que

os protocolos de gerenciamento de reputação estudados não aplicam nenhum valor espe-

ćıfico para escolha de um nó confiável e, sim, aquele nó que apresenta o maior valor de

reputação. Os valores de reputação atribúıdos aos nós correspondem aos intervalos [0,1]

ou [-1,1], de acordo com cada protocolo de reputação.

O primeiro cenário simulado foi uma rede formada por 100% de participantes honestos.

Nos protocolos STORM e EigenTrust, a média de reputação dos participantes alcançou o

valor máximo de 100.0 pontos. Os protocolos XRep e P2PRep alcançaram uma reputação

média próxima aos 80.0 pontos, isto ocorre devido às combinações e ponderações utili-

zadas por estes protocolos no cálculo da reputação. Enquanto o protocolo Abordagem

Bayesiana Combinada alcançou um valor máximo de 67.6 pontos, isto se deve ao fato do

protocolo usar um fator de descontos para nós inativos. Ao final de cada tick o fator
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de desconto é aplicado aos nós que não tenham interagido no tick, desta forma, a média

dos participantes honestos não alcançaria um valor máximo de 100.0 pontos. O valor

máximo de 100.0 pontos seria alcançado apenas quando N = p, ou seja, a quantidade de

interações realizadas em cada tick é igual à quantidade de nós presentes na rede.

Com o objetivo de verificar a robustez dos sistemas de reputação a ataques espećıficos

de nós maliciosos, analisou-se o sistema formado por nós honestos e nós com mau com-

portamento separadamente. O resultado destas simulações pode ser observado na Figura

6.3. A discussão sobre a robustez de cada protocolo será discutida separadamente.

Figura 6.3. Robustez dos Sistemas de Reputação a quantidades espećıficas de nós maliciosos.

Avaliação da Robustez dos Protocolos XRep e P2PRep

Os protocolos XRep e P2PRep apresentam maior robustez diante dos ataques de

nós perturbadores (80%), como mostra o gráfico apresentado na Figura 6.3, mas não

oferecem robustez aos ataques dos nós maliciosos e corruptos, principalmente, quando

ocorre combinação dos dois tipos de ataques na rede. No Cenário 10, apesar de possuir
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maioria de participantes honestos (60%), a reputação dos participantes honestos no XRep

é menor do que a reputação dos nós corruptos, os quais alcançam maior reputação na

rede. A Figura 6.4 mostra um gráfico das médias de reputação dos nós ao longo dos

ticks no Cenário 10, e pode-se constatar que a reputação dos nós honestos é inferior à

reputação dos nós corruptos. Isto ocorre porque o ataque dos nós corruptos é um ataque

coletivo, onde eles se dão altos valores de reputação e avaliam os outros tipos de nós como

neutros. Os nós honestos oferecem mais recursos na rede, no entanto, não são avaliados

corretamente pelos nós corruptos e maliciosos e, consequentemente, não alcançam altos

valores de reputação.

Figura 6.4. XRep: Média de Reputação dos Nós no Cenário 10.

Nos Cenários 11 e 12, ocorre a combinação dos ataques dos nós maliciosos com per-

turbadores e dos corruptos com os perturbadores, em ambos os cenários, os nós pertur-

badores alcançam valores de reputação semelhantes aos participantes honestos, apesar de

não oferecerem resistência individual aos protocolos. No entanto, quando ocorrem vários

ataques na rede os nós corruptos potencializam suas ações e alcançam altos valores de

reputação.



6.2 resultados das simulações 94

Avaliação da Robustez do Protocolo Abordagem Bayesiana Combinada

O protocolo Abordagem Bayesiana Combinada oferece maior resistência aos ataques

de nós corruptos (80%) e dos nós perturbadores (60%). Apesar do protocolo Abordagem

Bayesiana Combinada apresentar robustez diante do Cenário 02 (60% de nós honestos

e 40% de nós maliciosos), quando ocorre vários tipos de ataques na rede, o sistema não

suporta mais do que 30% de nós maliciosos. Na Figura 6.5 é apresentado um gráfico

da reputação média dos nós no Cenário 13. Como pode-se observar, a reputação média

obtida pelos nós perturbadores e corruptos é levemente maior do a reputação obtida pelos

nós honestos.

Figura 6.5. A. Bayesiana Combinada: Média de Reputação dos Nós no Cenário 13.

Quando a soma da quantidade dos nós maliciosos e perturbadores é maior do que

a quantidade de nós honestos na rede, a reputação dos nós honestos é menor do que a

reputação dos nós com mau comportamento.
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Avaliação da Robustez do Protocolo STORM

O STORM apresenta robustez em uma rede com até 50% de nós maliciosos, 80% de

nós corruptos e 70% de nós perturbadores. Quando há os cinco tipos de nós presentes na

rede, o protocolo STORM apresenta robustez quando há no mı́nimo 50% de nós honestos

e 50% dos demais tipos de nós, desde que o percentual dos nós maliciosos não seja igual

ou superior a 30%. Pois, quando isto ocorre a reputação dos nós honestos fica inferior à

reputação dos nós corruptos, como pode-se observar na Figura 6.6.

Figura 6.6. STORM: Média de Reputação dos Nós no Cenário 15.

Quando ocorrem ataques de nós maliciosos, perturbadores e corruptos na rede, a

reputação dos nós honestos sofre uma diminuição por conta das reputações emitidas

pelos nós maliciosos e perturbadores, enquanto os nós corruptos se unem para elevar os

seus valores de reputação.

Avaliação da Robustez do Protocolo EigenTrust

O protocolo EigenTrust apresenta maior robustez aos ataques espećıficos de nós mali-

ciosos, corruptos e perturbadores, em até 80% dos nós presentes na rede. Dos protocolos
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analisados, o EigenTrust é o protocolo que apresenta maior robustez aos ataques de nós

maliciosos, como mostra o gráfico exposto na Figura 6.3.

O Cenário 14 é o único cenário simulado no qual a reputação dos nós honestos é menor

do que a reputação dos nós perturbadores e dos nós corruptos. O gráfico da reputação

média dos nós durante a realização do Cenário 14 é apresentado na Figura 6.7. A pequena

quantidade (5%) de participantes honestos e a combinação dos ataques de nós maliciosas

com os dos nós corruptos, perturbadores e maliciosos levam à diminuição da reputação

dos nós honestos.

Figura 6.7. EigenTrust: Média de Reputação dos Nós no Cenário 14.

Os demais cenários simulados mostram a robustez do EigenTrust a diversas combi-

nações de ataques de nós maliciosos e sugerem que a reputação global dos nós é mais

eficiente para obtenção de recursos confiáveis na rede.

Interferência dos Nós Egóıstas na Reputação dos Nós Honestos

Os nós egóıstas não contribuem no sistema, não fornecem recursos, não repassam

mensagens e nem contribuem para o sistema de reputação. No entanto, os nós egóıstas
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interferem diretamente na reputação dos participantes honestos, visto que os nós honestos

oferecem bons recursos e não recebem a devida qualificação. Desta forma, a reputação

média dos participantes honestos não cresce e os nós maliciosos conseguem potencializar

suas ações e adquirir uma reputação média próxima ou maior do que a reputação dos

participantes honestos.

6.2.2 Custo Computacional

Para avaliar a computação empregada por cada protocolo verificou-se o tempo (em

segundos) gasto para a execução de cada tick durante a simulação do Cenário 01 de cada

sistema de gerenciamento de reputação em funcionamento. No Cenário 01 os nós partici-

pam corretamente, oferecem recursos, roteiam mensagens e participam dos protocolos de

gerenciamento de reputação. As simulações foram realizadas em uma estação de trabalho

com as caracteŕısticas apresentadas na Tabela .

Tabela 6.3. Plataforma de Simulação
Parâmetro Tipo/Valor
Processador Processador Intel Core 2 Duo de 2,4GHz
Cache L2 3MB
Barramento Frontal 1066MHz
HD 1TB, 5200 rpm
Memória RAM 8GB
Sistema Operacional MacOS X
Java Jdk v 1.6.0 20

Os primeiro ticks levam mais tempo para executar do que os ticks posteriores porque

além da busca, localização, obtenção do objeto e avaliação do provedor de recurso é

realizada a formação da rede. Na Figura 6.8 é apresentado um gráfico com os valores

dos tempos gastos para execução do primeiro tick em cada protocolo. Os protocolos

EigenTrust e STORM são os que levam mais tempo para execução, seguido do protocolo

XRep e P2PRep. Os protocolos que fazem uso de uma arquitetura estruturada levam

mais tempo na execução do primeiro tick.

O tempo médio dos ticks gastos, desconsiderando o primeiro tick, é apresentado na
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Figura 6.8. Tempo gasto na execução do primeiro tick durante a simulação do Cenário 01.

Figura 6.9. Os protocolos EigenTrust e STORM são os protocolos que levam mais tempo

para executar as transações. Os dois protocolos fazem uso do Chord, que possui um custo

para manter a topologia da rede.

O protocolo que leva um menor tempo para executar o primeiro tick, bem como os

ticks seguintes é o Abordagem Bayesiana Combinada.

6.2.3 Armazenamento

O dispositivo que pertence à rede P2P precisa armazenar informações para rotea-

mento das mensagens. Além destas informações, o dispositivo que executa um sistema

de gerenciamento de reputação precisa armazenar informações sobre os comportamento

dos nós com os quais tenha interagido e/ou dos nós nos quais tenha interesse.

Analisou-se a necessidade de armazenamento de cada protocolo de gerenciamento de

reputação, como segue abaixo:

P2PRep: os nós mantêm duas tabelas: (1) uma para armazenar as avaliações de

todos os nós que tenham lhe fornecido recursos; (2) e outra, para armazenar informações
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Figura 6.9. Tempo médio de execução dos ticks durante a simulação do Cenário 01.

sobre a credibilidade dos nós que tenham fornecido informações sobre os nós provedores

de recurso.

XRep: os participantes da rede mantêm duas tabelas: (1) uma para armazenar as

avaliações dos provedores de recursos com os quais tenha interagido diretamente; (2) e

outra, para armazenar as avaliações dos recursos recebidos.

Abordagem Bayesiana Combinada: os nós mantêm duas tabelas: (1) uma para

armazenar as avaliações dos provedores de recursos, sobre a qualidade dos recursos forneci-

dos; (2) e outra, para armazenar informações de confiança sobre as observações realizadas

pelos nós.

STORM: os nós possuem três tabelas, sendo duas para roteamento: (1) uma para

manter a conectividade entre os anéis de testemunhos; (2) uma para manter a conectivi-

dade dentro do anel de testemunhos; (3) e outra, para armazenar as últimas informações

sobre a qualidade dos recursos fornecidos pelos provedores de recursos. Se o nó interagir

com n provedores de recursos diferentes, ele poderá participar de n anéis de testemunhos
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e possuirá n tabelas de roteamento.

EigenTrust: cada participante da rede mantém uma tabela de roteamento, uma ta-

bela para armazenar as opiniões dos provedores de recursos com os quais tenha interagido

diretamente e um vetor de opiniões para cada nó filho. Cada nó gerenciador de escore

possui m nós filhos. Nos vetores de opiniões são armazenadas opiniões sobre a qualidade

do recurso oferecido aos seus nós filhos e pelos seus nós filhos.

Todos os sistemas de reputação abordados requerem uma tabela para armazenar infor-

mações sobre o comportamento passado dos provedores de recursos com os quais tenham

interagido diretamente. O sistema de reputação que menor requer espaço para armazena-

mento das informações sobre o comportamento dos provedores de recursos é o STORM.

No STORM, os nós mantêm armazenados apenas o resultado da última interação com o

provedor de serviço s. No sitema Abordagem Bayesiana Combinada, os nós mantêm ar-

mazenados o resultado das dez últimas interações com o provedor de recurso s. No XRep,

P2PRep e EigenTrust, as tabelas com os resultados das avaliações sobre o comportamento

de s podem crescer infinitamente, o que dependerá da quantidade de transações realizadas

por cada nó.

Além de armazenar as informações sobre o comportamento dos provedores de recurso,

os protocolos XRep, P2PRep e Abordagem Bayesiana Combinada, armazenam informa-

ções adicionais que são usadas para calcular a reputação dos provedores de recursos. O

P2PRep e Abordagem Bayesiana Combinada mantêm uma tabela com as informações

sobre a credibilidade dos nós informantes. Esta tabela cresce à medida que o nó ne-

cessita de informações sobre o provedor de recurso s. A diferença entre o P2PRep e o

Abordagem Bayesiana é que no P2PRep os dados serão armazenados quando o nó re-

quisita informações na rede; enquanto que no Abordagem Bayesiana Combinada, os nós

recebem informações sobre o comportamento de outros nós periodicamente, por ser um

protocolo de reputação proativo. O XRep mantém uma tabela com a avaliação de todos

os recursos r que ele mantém ou que já obteve da rede. A quantidade de espaço para

armazenamento destas informações dependerá da quantidade de arquivos armazenados
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em cada nó. Se o dispositivo que faz parte do ambiente ub́ıquo possui pouca capacidade

de armazenamento, consequentemente, ele não possuirá muitos arquivos armazenadas,

logo, a capacidade requerida para armazenar esta tabela será pequena.

Para fazer parte do STORM, os nós ingressam em cluster do provedor de recurso

s com a mesma estrutura do Chord. Para cada cluster no qual os nós façam parte é

necessário criar uma tabela de roteamento para manter a conectividade entre os clusters

e uma tabela de roteamento para manter a conectividade dentro do cluster. Assim, se o

nó se conectar com n provedores de recursos e desejar fazer parte do STORM, ele terá n

tabelas de roteamento entre anéis e n tabelas de roteamento para manter a conectividade

dentro dos anéis. Estas tabelas possuem uma quantidade definida de entradas, de no

máximo m. O valor de m será determinado pela quantidade de nós que fazem parte da

rede, sendo a carga distribúıda na rede.

Para executar o EigenTrust, os nós precisam criar uma arquitetura estruturada para

gerenciar as informações de reputação. Assim, os nós precisam criar uma tabela de rotea-

mento, onde são distribúıdos os m nós filhos. As informações sobre o comportamento dos

nós são armazenadas em vetores e para cada nó filho o nó gerenciador de escore mantém

um vetor de opiniões, onde são armazenadas as informações sobre o comportamento dos

nós que forneceram recursos aos seus nós filhos e informações sobre o comportamento de

seus nós filhos como provedores de recursos.

6.2.4 Complexidade de Mensagens

Os sistemas trocam mensagens para realizar diversas ações na rede: formação da

rede, busca, localização e obtenção de recursos e para manutenção do sistema de ge-

renciamento de reputação. Na Figura 6.10 é apresentada a quantidade de mensagens

disseminadas na rede Gnutella original para realizar ações de busca (Query), respos-

tas às buscas (QueryHits), requisição do recurso (DownloadRequest), envio do recurso

(DownloadAnswer) e manutenção da rede. A quantidade de mensagens apresentadas no

gráfico é um valor médio obtido em cada tick.
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Figura 6.10. Mensagens trafegadas no ambiente Gnutella original.

Na Figura 6.11 pode-se observar a quantidade de mensagens trafegadas no sistema sob

a arquitetura estruturada Chord. Ao comparar as quantidades das mensagens trafegadas

nos ambientes Gnutella original e Chord pode-se perceber que a quantidade de mensagens

do tipo Query e QueryHit no ambiente Gnutella é bastante superior à quantidade das

mesmas mensagens no ambiente Chord. A quantidade de mensagens para manutenção

da rede no Chord é maior do que o mesmo tipo de mensagem na rede Gnutella original.

Isto se dá por causa do custo da manutenção da rede estruturada.

Figura 6.11. Mensagens trafegadas no ambiente Chord.
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A Figura 6.12 apresenta a quantidade de mensagens trafegadas na rede para manuten-

ção dos sistemas de reputação. O EigenTrust requer uma maior quantidade de mensagens

para executar o protocolo. A quantidade de mensagens é justificada pela estrutura do

protocolo que cria um ambiente Chord para gerenciar as reputações dos nós e quantidade

de mensagens emitidas sobre as avaliações dos provedores de recursos para os nós gerenci-

adores de escore. O protocolo STORM dissemina uma grande quantidade de mensagens

devido à criação e manutenção dos clusters de testemunhos. O protocolo Abordagem

Bayesiana Combinada é o protocolo que dissemina menor quantidade de mensagens na

rede, por ser um protocolo de reputação proativo.

Figura 6.12. Quantidade de mensagens trafegadas na rede para manutenção dos protocolos de
gerenciamento de reputação.

O ambiente Gnutella original dissemina maior quantidade de mensagens na rede.

Entretanto, os protocolos de gerenciamento de reputação que usam a estrutura do Chord,

disseminam uma maior quantidade de mensagens do que os demais protocolos.
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6.3 CONCLUSÃO

Ao analisar as arquiteturas de redes P2P estruturada (Chord) e não estruturada (Gnu-

tella original), pode-se perceber que há um custo grande para a manutenção da topologia

da rede na arquitetura estruturada. O maior custo da rede não estruturada está relacio-

nado à busca de recursos na rede por inundação. Mesmo com o uso do TTL (time-to-live)

ocorre um grande número de mensagens do tipo Query no ambiente Gnutella original.

Outras soluções já foram propostas na literatura para melhoria da busca e localização de

objetos na rede, no entanto, os protocolos foram implementados na forma original como

propostos pelos seus autores.

Ao simular o sistema de compartilhamento de arquivos no ambiente Gnutella original

foi posśıvel um número maior de nós do que a simulação do Chord. A rede Chord requer

um custo maior para manutenção da topologia e, consequentemente, roteamento correto

das mensagens na rede diante de entradas e sáıdas de nós.

Diante do exposto e das limitações dos dispositivos que fazem parte dos ambientes

ub́ıquos, a arquitetura de rede não estruturada é mais recomendável. No entanto, há

necessidade de melhorias na busca e localização de objetos na rede, de forma que os

dispositivos não precisem enviar tantas mensagens do tipo Query para localizar os recursos

na rede.

O protocolo EigenTrust apresenta maior robustez aos ataques impostos na rede pelo

mau comportamento dos nós. No entanto, ele requer uma arquitetura estruturada para

manutenção do sistema de gerenciamento de reputação, o que requer um custo alto para

manutenção da rede. Para usar o EigenTrust em ambientes ub́ıquos seria relevante uma

adequação do mesmo às restrições destes ambientes, principalmente, no que diz respeito

aos nós gerenciadores de escore, visto que nem todos os nós poderiam ser capazes de

assumir tal responsabilidade por causa de suas limitações.

Dos protocolos de gerenciamento de reputação estudados, o protocolo Abordagem

Bayesiana Combinada é o mais adequado aos ambientes de computação ub́ıqua. Apesar
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de não apresentar o melhor resultado sobre a robustez contra os ataques de mau com-

portamento dos nós, é um dos protocolos que requer menor quantidade de mensagens

trafegadas na rede por ser proativo e se adequaria melhor às necessidades e restrições dos

dispositivos que fazem parte dos ambientes ub́ıquos. Além de não requerer uma arquite-

tura estruturada para manutenção da rede e do sistema de gerenciamento de reputação.



CAṔITULO 7

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As relações existentes entre os indiv́ıduos que fazem parte dos ambientes ub́ıquos e das

redes P2P ocorrem entre participantes desconhecidos ou que não se conhecem muito bem.

Desta forma os participantes destes ambientes se tornam vulneráveis aos ataques de nós

maliciosos. O uso de mecanismos de reputação auxilia na obtenção de recursos confiáveis

por fornecer informações sobre o comportamento passado dos indiv́ıduos com o objetivo

de predizer o seu comportamento futuro. Diversos estudos constataram a eficácia dos

sistemas de gerenciamento de reputação para redes P2P. No entanto, existia a lacuna

sobre o estudo comparativo dos protocolos de gerenciamento diante de uma variedade de

ataques e um estudo sobre a adequação destes protocolos aos ambientes ub́ıquos.

Diante das limitações impostas pelos dispositivos que fazem parte dos ambientes ub́ı-

quos, avaliamos os protocolos de gerenciamento de reputação sob vários aspectos, tais

como: necessidade de capacidade de armazenamento das informações sobre o comporta-

mento das entidades, quantidade de mensagens disseminadas na rede para obter informa-

ções sobre as entidades e tempo requerido para executar cada tick da simulação.

7.1 CONCLUSÕES

Neste trabalho avaliamos através de uma análise comparativa e de simulação alguns

protocolos de sistemas de gerenciamento de reputação propostos para redes P2P. Verifica-

mos a robustez e adequação dos protocolos de reputação aos ambientes ub́ıquos, levando

em consideração as restrições dos dispositivos que fazem parte destes ambientes. Para

realização do estudo foi criado o P2PRepSim (Simulador para Redes P2P e Sistemas de

Reputação), que implementa um sistema de compartilhamento de arquivos P2P. Foram

simulados diversos cenários com diferentes quantidades de tipos de nós para representar
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os ataques na rede por entidades maliciosas. Os ataques de usuários maliciosos represen-

tam o modelo de falhas empregado no sistema. A partir das simulações pode-se avaliar a

robustez de cada protocolo de reputação, a complexidade de mensagens geradas na rede

e a computação requerida para execução de cada protocolo.

Analisou-se as arquiteturas P2P dos sistemas Gnutella na sua versão original e o

Chord. Na rede Gnutella, as ações de busca inundam a rede com uma grande quantidade

de mensagens. No entanto, a entrada e sáıda dos nós na rede não interfere nas buscas e

localização de recursos, nem afeta diretamente a manutenção da rede sobreposta. Já no

Chord, as entradas e sáıdas dos nós representam um custo para manutenção da topologia

da rede. A taxa elevada de entrada e sáıda dos nós da rede interfere diretamente na busca

e localização de recursos. Além destas caracteŕısticas, a rede Gnutella permite uma maior

simulação de números de nós do que no ambiente Chord.

Os protocolos de gerenciamento de reputação possuem caracteŕısticas que os distin-

guem um dos outros. O XRep utiliza a combinação de reputação de provedores de recursos

com a reputação do próprio recurso. O P2PRep incorpora no cálculo da reputação dos

nós o fator de credibilidade do nó informante. O Abordagem Bayesiana Combinada usa

um fator de decaimento para a reputação dos nós, como medida de punição para os nós

inativos na rede. O STORM reúne em clusters os nós que tenham interagido com um

determinado provedor de serviço s e os nós pertencentes ao cluster são escolhidos ale-

atoriamente para emitir avaliações sobre s. Estes mecanismos auxiliam no cálculo da

reputação e na escolha dos melhores provedores de recursos. No entanto, os protocolos

não incentivam a participação dos nós recém chegados na rede a constrúırem a sua re-

putação, com exceção do protocolo EigenTrust que usa uma escolha de provedores de

recursos probabiĺıstica.

As redes são formadas através da colaboração entre os seus participantes, mas nenhum

dos protocolos de reputação trata sobre os nós egóıstas que sugam os recursos da rede sem

oferecer nada em troca. Nos ambientes ub́ıquos torna-se imprescind́ıvel que ações sejam

tomadas para que os nós egóıstas sejam incentivados a participarem ou sejam banidos da
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rede. Não basta usar o sistema de reputação apenas para escolher o melhor provedor de

recurso, mas torna-se necessário conhecer para quem se está fornecendo o recurso.

O acúmulo das informações sobre o comportamento dos nós ao longo dos ticks torna-se

ineficaz diante de ataques de nós corruptos que agem em grupo. Os protocolos Abordagem

Bayesiana Combinada, STORM e EigenTrust são mais resistentes aos ataques de nós

corruptos. No Abordagem Bayesiana Combinada os nós corruptos têm a sua reputação

diminúıda se não colaboram na rede, o que impede que eles alcancem altos valores de

reputação. No STORM, o nó informante é escolhido aleatoriamente, com isso impede

que os nós informantes indiquem provedores de recursos corruptos como bons provedores

de recursos. Se eles não fornecem recursos, logo não aumentam seus valores de reputação.

Além do STORM armazenar apenas a última avaliação de um nó provedor de recurso.

No EigenTrust, o valor de reputação global impede ataques destes tipos de nós já que

todos os nós o avaliam, não apenas os nós pertencentes ao grupo de atacantes.

Os protocolos XRep e P2PRep são mais vulneráveis aos ataques dos nós maliciosos.

Isto ocorre porque os nós maliciosos têm comportamento arbitrário e o conhecimento sobre

a reputação dos nós na rede é parcial nestes protocolos. Os nós maliciosos se comportam

de maneira arbitrária o que impede que sejam sempre avaliados negativamente.

O Abordagem Bayesiana Combinada é mais vulnerável aos ataques de nós perturba-

dores do que os demais protocolos. Enquanto alguns nós perturbadores têm sua reputação

diminúıda, outros nós perturbadores conseguem aumentar os seus valores de reputação.

Estes nós conseguem empregar ataques do tipo whitewashing e orquestrado.

O EigenTrust é o protocolo que apresenta maior robustez aos ataques dos nós ma-

liciosos. No EigenTrust a reputação é calculada de forma global na rede, o protocolo

utiliza um conceito de nós gerenciadores de escore. Estes nós se encarregam de manter

informações sobre todas as transações realizadas por um conjunto de nós. No entanto,

este protocolo é bastante custoso para uso nos ambientes de computação ub́ıqua, devido

ao uso de arquitetura estruturada para realizar o gerenciamento da reputação.

O protocolo Abordagem Bayesiana Combinada é o protocolo que melhor se adequa às
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necessidades dos ambientes ub́ıquos em termos de custo. O protocolo apresenta robustez

diante dos ataques de participantes mal intencionados, além de ser um protocolo de

reputação proativo. Dissemina uma menor quantidade de mensagens na rede e leva

menos tempo para realização de cada tick na rede.

7.2 TRABALHOS FUTUROS

Para trabalhos futuros pretendemos documentar o simulador através da criação de

manual para que outros pesquisadores possam utilizá-lo e compará-lo com outros simu-

ladores P2P disponibilizado na literatura com a finalidade de validá-lo.

O estado atual do simulador considera apenas sáıda do nó da rede (que retorna a

rede com novo identificador), para adicionar mais caracteŕısticas dos ambientes ub́ıquos é

necessário acrescentar as caracteŕısticas de mobilidade dos nós e perda de conectividade

parcial da rede. Além de diferenciar os nós por tipo de dispositivos, que possa representar

a heterogeneidade dos dispositivos que podem fazer parte dos ambientes ub́ıquos, que

possuem limitações como poder de bateria, processamento e armazenamento de dados.

Além do modelo de falhas implementado no simulador, pode-ser adicionar outros tipos

de falhas além do comportamento dos nós como as falha de canais e de roteamento, onde

pode-se analisar outros tipos de protocolos de rede para ambientes ub́ıquos. Para simular

os cenários em lote, estamos estudando a possibilidade de integrar ao simulador a opção

de executar os experimentos em grade.

Outros modelos de ambientes P2P foram propostos na literatura. Assim, pretendemos

adicionar e testar estes modelos com sistemas de reputação integrado e verificar qual deles

seria mais adequado ao ambientes ub́ıquos. Pretendemos propor uma arquitetura h́ıbrida

dos protocolos P2P de forma que possa adequar a diversidade dos dispositivos com suas

limitações.
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[3] Projeto aladin. Dispońıvel em: http://www.ambient-lighting.eu/, 2010. Acesso em:
03 ago. 2010.
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Prinćıpios, Tecnologias e Desafios, pages p. 211–260. SBC - Sociedade Brasileira de
Computação, 2006.

110
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